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ΒΌΛΜΒΒΑΤΙΟ 

ΗὙΡΕΕΙΡΕΜ ἰοίπη1, 4114115 ΠοαΐΘ ἰηΐθι ἢο5 εἊχϑίαϊ, 
Αερνρίο ἄδροιηιι8. (πὶ δηἰπΊὶ σοαϊΐοα5. 1Π1 4 να] ἴῃ 
ἀεδοίπιο βεχίο Ρ. (Ὁ. β8δδοιο ἴῃ ὈΙ]Π ΟΊ ΠΘοῖ5. Μαίίῆδει 
(εν πὶ ας ῬαμΠ Βογηδητίζας ποπλίπδτὶ σης πη ΡΙαη6 
[Δ ΘΥΙΘΓη, πον ἃ 5Ρ65 ΟΥ̓Δ ΪΟΠΙΙΠῚ 6Π15 ΓΘ ρ ΘΠ Δ 111Π} ΕΧ 
Παύεθηΐβ Δεσγνρίίαςϊ5. εἤ1511, πης ἰπίοι σδεχαρίηΐα Δ ΠΠῸ5 
56 Χ οἴδίοη65, να] οὐαί οητιπ ρατίεβ, ΠΟ Ὀ]5. ορίδηςθιιβ 
τοαα!ϊΐαα ϑιηΐ. 

Οταίίομεϑ ἰϑίαθ γοΐ 5 ἡυδίζαοῦ ραρνταςθῖβ σοηί!- 
ηθηΐα, ΠΟΥ ΠῚ ποηγΐηα δἴαιια ἰογίππαβ τανε. ἢϊς 
ΕΧΡΟΠΕΘΙῈ οροῖζεί. 

«ἰ. Ατάφηϊαηιιβ, οαἶτπ|5 ρατίς5 πὰς ἴῃ Μιβθο Βυϊΐδη- 
Πῖσο ραρυτΐ τοῦ εἴ 115 ποπηϊηαίδα δηΐ, ΠΠΠΡΡΕ αἰιαε 
ίαϊα αἴνειβα ρεύρεϑϑας δἰηί. Ῥγίῃγχα 6δΪΠΊ γοῦ]] Ρ 8.5, 
ἴῃ 4ἃ 5ογρία οὐαΐῖ ογαίίο ἴῃ 1) 6 ηηοϑί θη θη αἴ 1] {{π|ΠῚ 
οὐδίοηΐθ ρίῸ Τγοορῆτοηθ ΠαρΙΐαθ, ἰαπὶ να]άθ α1|6- 
ΠΕΙπΙα ἰὴ τηδηι5 Α. (. Ηδιτῖ5 νεηϊΐ, δίαια δῷ 
εοάδη δορὶ ορα ΡὈ ἰοὶ {πτῖ5 ἀηηο Ρ. Γ. 1τδ48ὃ [Δεΐᾶ 
αϑί, παπᾶς ἰεχίιμπι [Γαρπηοηΐζογιπὶ βαραγαΐπ βαϊάδγιηΐ 
Βοεοκῇ (1848), ϑαῖιρρα (1848), Βαδίηρίοῃ (1850), ροϑί- 
416 605 4111 ῃοηη1}}}1. Ῥαγβ διιζαπὶ γοί}} αἰΐογα, ας 
ἤΠη6π) ογδίϊοηΐβ Γσορῃτόηθαα ᾿ηϊεργαπΊηιθ ΕΙΧΘΠΙρΡ- 
Ῥθδπὶ Παρεΐ, ἃ Ιοβερῇο Ατάδηῃ επιρίδ αϑβί, 4111 δδπΠῈ νῖγο 
Γανεγθηάο ΟΠαγοἢ}}] Βαρίησίοη εἀεπάδπι {δα . 
Ηιυΐι5 εαὐϊίῖο ῬυησαΡρ5 ἃΠη0 1852 σοπΊρϑγα ; ρΡοϑβί δι ΠῚ 
Γασορῃονέ (ἰδοϑαῦ, (ορεῖ, (ὐοπιραγείζι, 411. οΐαἶι5 
ΡΓΠῚΪ Ρ. (Ὁ. βαθοι] αχοιης 5. 6556 νἱ ἀδίαγ, βαι15. ΠΠ 46 
βοιρίμϑ, ἰδοίι ἴα ο 1115, Πἰδὶ ὉΡῚ ἰασεύαΐο ραρυτο [{ἰαύας 
τοΐβδθ ραίζεδνε [{τούαγιπὶ Ρογθγπηΐ, Παάαῖ, αιαηίιπι 
ΔΘΒΕΪΠΊΑΥ Ροΐεϑί, θοπαθ. Ἐταρτηεηΐα ποηηι}14, 446 
τοι ππϑύαηΐ Αὐα 65, πη τοί}15 Ποίίοἢ5. σοπιροβίία, 48] 
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ΡΕΑΕΕΑΤΙΟ 

νίατογι ΠΕ ΠΊΟ5. οαρίαγοηϊ, πος τποάο ροβί αἰϊαιοῖ 
ΔΏΠΟῸ5. ἴῃ Εὐγοραπὶ νεηδύπηΐ; Παογιτη ἰγεάδοϊπη Ῥαγί- 
5115 ἴῃ ΤΏΠ560 απο ἰε Ἰοὰντα πυπουρδίιγ βεγναΐα, 
ἃὉ Εργρειο δαἀϊΐα δηΐ (1868) ; 56χ ἴῃ ΙΒ] οίπθοα 
Βοῃοἶδα ἀριἃ ᾿ὰ οϑϑα]] ἴῃ Α Πρ] σοηβογνδηίγ, ἃ ΠῚ Δ ΠΠῸ 
ιδοδ εαἀϊτα“; αυδίτιοτ ἴῃ γοΐαϊο βοίοῖο 4Ὁ Ο. (. Αρμδοὶ 
γαρογίο σοηρ]υπαΐα, ἃ της ἀρηϊΐα, ἴῃ εὐἀϊτίοης ΒΙ45- 
βίδηδ τογία (1894) ΡῈ] οἱ ἐπγ15 ἰαοΐα, Ὁ Θοὸ 4υΐ ἱηνεποῦαί 
Μάυδθο Βυιϊαπηΐῖσο {γαάϊζα ϑιιηΐ. 

Ἐ. Τιοηάϊηδηβῖς (Μ 5. Βεῖτ Ῥάρ. 1 34) ογαϊτίοπϑη ἴῃ ΡἢΪ- 
ΠρΡΡίάΘπι, α114}15 ππης αχϑίδί, πον 6 ΠῚ ΟΠ σεῖ σο᾽ απ 85 
ῬΟΒίΓΕ Πα 5. ΟἸἹΠῚ Π 1115. {γὰρ ΠΊΘΠἘ15 οἰ πη Ρᾶγεϊβ. ΡΥοΥ 5 
οοηίίηαῖ, Τοχίιβ ἃ ΠῚ6 ΡὈγπιο εαϊζιι5. δϑί, ἴῃ Πἰἶργο ααΐ 
(Ἱασσίσαί Τοχίς γον Ῥαῤγγὶ τη 116 βγίϊοι 77 μδϑζεηε 
ἡππσπρδίαγ (1 891) ; εὐϊάοτιπς ροβίθα εἰ], Η ευιννεγάθῃ, 
ΒΙ455 (15), ερὸ Ἷἴϑγπι. Κοίαϊιβ, τυὐ νἀ δέιγ, ργἰ Πηΐ 
αηΐς (ἢ γϑεαπλ δία πῇ ϑάθοι}! δϑί, Ὀ6 116 βου ρίιβ, βάἀεὶ 
Ὀοηαθ. [ΪἾῖῃ βοάβθῃ τγοΐαϊο βογρίαᾳ αϑδί ερίβίοϊα Πεπιο- 
ϑί 6 η 15 Θεία, 564] 4|1ἃ ΠΊΔΠῚΙ. 

(Ὁ. Ῥαγίβίπιιβ, ἀριιά πλιβειτη ἰςῈ Τοτντε σοηβοίνδίιβ, 
(ὐοπίίπεῖ οὐαί οηΐβ ἴῃ ΑἸΠοποσαηθπΊ ΡῥΥγοσῖ Ραγίεπη 
Γηρα πι, ὈδηῈ ϑουρίαπη, ϑαθοι}! 4. (Οὐ. αἰζεγίαβ, αἱ 
νεῖ. Ἐοΐγρυγῃ τοί τοῦ} ορίϊηγιπη ναϊρσαν 
Ἐ. Καονη]οιῖ, ἰἀσηαια ἰαχίαπη ταϑεϊα!, δαϊιναπία 
Ηδητῖςο [1615 (1892) ; ροβὲ διπὶεαϊατ Η. ΚΝ ει (Ραρ το 
[πὶ ἃ ἹΠπεοάοτο ᾿Ἀεϊπαοῃ τεσορηϊο) ; ἔπη} (ες Ρο 
50 π| 1151) Β]α55 εἴ θαρο. [1}ἢ δι ϑιππὶ ἢΠαῖι5 βα ΟΠ 15 
ῬΑΡΥτΓΙΠῚ Ρϑιπι σοηΐα]}}, ορείας Ὀθηῖρηα ἰανεηξθιι5 115 
4ὶ δπ ουϑιοα της. [Ι,Θοίϊίοηθ5 ποη πη} 845 δηΐγηο 1106 Γ- 
ΑἸ, αὐ πηο5 εἰπι5 εϑί, πηεσιπ σοπηπλιηΐσανὶ εν που ἦα 
ΚΊςοΙ, φαΐ τοϊιπὶ Ραρυτιπὶ αἰ] ρσεηΐεῦ Ἐχϑουρϑίί. 

ΞΘ. ϑιοβαγίίαπιιβ (πππς Μι5. Βιῖί. Ῥαρ. 98). [}«ἡη 
Δερνρίο δῆποὸ Ρ. Οὔ τδρό ἤυης τοϊαϊπὶ ἡδοία5. αϑί 
Η. δίοραγί. Α [πΠοηΐε οριβ αϑιγοϊορίοιπι μαθεΐ, ἃ ἰεΓρῸ 
αἰι6ΠΊ οὐ οη  πΊ πιηο γα πὶ Η γραγ 5. Οραβ αποά ἃ 

1 ὁ Μέιηοϊγεα Ὁ αιθ] 65. ποινθαιχ ἔγαρτηεηΐβ ἱπέα 5 ἐς ᾿Ογδίθαῦ 
ΗἩνρέτγιας᾽ (Ραγὶ5). 

2. (Ἰασϑίοαί ᾿νουΐστυ, 1892, ΡΡ. 288, 429. 

.ν 



ΑΝ ΒΆΤΊΙΘ 

[τοηΐς δουρί) οδϑί σοποίῃ]ἝἊοοη οὐ παι οϑί, δά 
ἀΠΠΠΠΊ Ὁ. (ὐ. 95. (πλίητι5 ρυ ΡΠ ΠΥ 1.55) σοπηραίαςιπη ; 
υπ6ὲς οὐΕα 0116 ἐδ ογαϊϊοηεπη ϑαθοιΐο Ὁ. (. δἱίείο 
{τα πβουρία ΠΊ 6556. ΕἸΧειηρίαι οϑί [πΠ640115 παπᾶ ἴΐὰ 
σΟΠΊΠΊΠ15, Ππἰὶρρα αποα ἃ ΡιοΙῸ ποϑοίο 4πὸ ϑογιρία πη 
6556 ν᾿ ἀφαίι, αἸοςαπΐε πηαρίϑίτο, αὐτου 5 ῖι6 βοδίθαί 
[οεα βϑίηγ5. [πι|ΐῖο ἱπίθροι, α πα πλ {{|π|5 οϑί γοΐα 5 ; 
Θχίξιβ ἰα πηθη οὐαί! οἶβ ρατβ. παρα ἃ Ϊοαῆπα ϑίορθαβο 
αΧχϑβοιρία ϑιροιβίος εδί. οΐα!! {τΓαρτηθηΐα σοιροβι 
ταχίππηηι6 οἰΠῈΊ δοΐνΡο Πρ πη πάτιπὶ ατζαν!θ ὈΥΙΠΊ 115 
Ε. Ῥαδίησίοη (1858), τεσεηϑασγιιηΐ ϑάιρρε, (ὐορβεί, 
( οπηραγαδίτὶ, πλ {1 411]. 

Ργαδίθυ. βαϊτίομθϑ, 4πιὰ5 ποηηϊηανί, οὐδ Οἢι1ΠΊ 51Πη611- 
ἰαύπη, ορεία οὐπηΐα Ηνγρεγ 15. (οΓ εαϊα τ Ἐτογῖςσι5 
ΒΙ455, απ ΠοποΥ5 σϑιιθϑα ΠΟΠΊΪηΟ, νὶΓ ἦα ϑἰμπα 5 
(ταθοῖβ ορίϊπη6 πηουϊτπ5 εἴ ρύαθοίρια ἴῃ τοί} 15. ΡΔΡΥ- 
τα σθῖα ἰασοίαςί5 σοπ)ροηθ πα 5, ἰερεηαϊδ, ταϑι πξη6 15 
ΠΝ ΟΡ 50]1619, [εἸ1χ. [9 ἴῃ οδαϊϊίοπε Τειῦπογίδηα 
αἰ τπ|ὰ (1894) οπληΐα ἰεγπια απ8ὲ ἦα τοί} 15. ΠοϑίγΙ5 
αἀἰϊσεη ἦα ϑηΐϊ αἰχιῖ. Οταίίοηθο πλι{1145, 1) πηοβίπθηΐϊ- 
σδ ΠῚ 501]Π|ςεΐ αἴας Τυσοργοηθδη), ἰρ86, αυδηΐιπὶ Πετϊ 
Ροϊδϑδί, ἴὶὩ ογαϊηθπὶ τεάερι ; ᾿ἰδοϊίομθθ ΡΑΡΥΓΟΓΙΙΠῚ 
τη χίπηα αΠ σοητία Ἐχροβιίξ, οτὰ5 οαἀϊζούιπΊ σαίθ ΓΟ 1ΠῚ 
γεραβίνε εἰ αἰρεβϑϑ. Οριβ εἴτι Πιηάαπηαηίιπι) εἴ 
5 5] ἀἸ1πῈ Δ ΟΥΠῚ 8] 1 οὐπὶ ἴῃ Ηνρεγάθς. οπληϊατη 
τηϑηδὶ δαίθυ ΠΠΊ 4116 πη ηἘ ὈΪ1. 

Οὐδ6 οτπ ἰΐα 5ἰηΐ, 46 ταϊίοης δαἀϊτοηβ ποϑίγαα ρασα 
αἸσαηα ϑδιιηῖ. (πὶ εηϊπὶ δαϊίίο Β]αβϑίαηα γος] Οὐ ΠῚ 
[εϑιϊποηΐα δ᾽ πρι]οσιη] βαάπΐο δἴηις Παδ]ογ ταρείαί, 
τηεηδ45 νεὶ δρεγ [551Ππ|45 ποίαγα οὐγαῖ, ἱαοςιγα ΠῚ εἰ πὴ 
πππΠ5 Πείεγας υὑποὶσ αιιδάτγαι5 ἱηάϊοεί, [4 αὐ ἀκα ἢΐ5 
αἵ Πυϊιϑπηοαϊ ταριι5 (ραιοῖὶσ ἰαπίιπὶ αχοαθρίῖ5) Π1Π81] 
αἸσθηάτιπΠΊ πηκηδαΐ, εαι θη ἃ Ροίϊιι5 ἴῃ τηοηΐα ΠΡ 
αὖ ἰαχίιπ) ογαΐογί5. (δ απ ἰοσαηίθι5 ργβερογετη. 81 
ΘΠΪΠΊ, ΘΧΘΙΊΡΙ σίαῖία, ραρυτα5 ᾿ς ογαθ μ. ταὃ. τα. τα 
ΘΧΠΙΡεΐ, ᾿σς οἰαύπιβ εϑί νεῦρα μετὰ δὲ ταῦτα 5οτρία 
[π556. [5 ἰρίίαγ αυΐ, οἷσι Β]455, ἐεϑεϊπηοηΐιπὶ Ραρυ τί 
Δοσαγα 55 π|6 ντ]ῖ σοπηηγοπηογατα, μ[ ε]τὰ ὃδ[ δ] ταί ὅ]τα 



ΡΕΑΕΕΑΤΙΟ 

ΠΡ οι οὐχ ὈΪ ; οἱ δὐΐθηι 41 νοῦθὰ ογαΐογβ. 51Π6 
ΠΊΟΪ 65.115. ἰοσθητὶ Ριθροηθῖο σαρΙς 5αιἰ5. εὐἰΐ μετὰ δὲ 
ταῦτα 51Π6 τ{1Π0]15 πη ρ τ Πα γΘ, Ηος ἰρτίατγ [δοὶ ; σι η 16 
σοτία οϑί ἰδοιιηαβ ἱπηρ] 6 Πα γαΐϊο, βίρηα ἀπ᾽ δι οπ5 
ΟΠ δὶ, εἴ καί, ἄνθρωπος, ὦ ἄνδρες δικασταί 51Πη1]1ὰ, 
Ροΐΐι5 418 ΠῚ κα[], ἄν θρωἾπος, ὦ ἄν ὃρες δικασΊ]ταί, ἄδτε 
τῇδ]. ΨΝΌῸΪΙ αὐἴαπὶ ἀπ ἴα γῚ Ροϊζαβί, ᾿πη0 05 τοίη, εἴ ἰη 
σοπηπηθηΐατίο σοηϊδοίιταβ διιοΐου δι1ι85. σΠ 116 ἐήραετα, 

αὖ ῬδΙΓ οϑί, οοπαΐίι8 ϑπη. Ροῦτο οπὶ Β͵4855 νεΥϑι5 
4114165 ἴῃ τοῦ} 15 ΘΟΥΡΕΪ ϑαηΐ βϑάϊ!ο ϑαραζατο σπγαζγεῖ, 
ΘΡῸ τοχίιπ σοπτΙΠι11Π|, βίοις ἴῃ 1) πηοβίμθηθ, Δ θβομίπο, 
ΤΠιοναἸάς, ΡΙαἴοημο, βου ρίογιθιι5 σεΐογβ βαϊ του ΠΔ ΠΊΟΒ 
Θϑί, εἴ δίσυς τ οὐαί οηιθιβ πη τ! οἱ ΕΧΘηΙΡΡΘα ἰδ ΠῚ 
[εοοσηΐς (οθοεῖ, (οπηραγοίει, 411], ἱπηρυ ποῦα μηδ]. 
ψεταπὴ Ὀτγοντεν Ό5ΟΙνδπΊ, ἰεϑιπτοηΐα γος] σι Π1 Ορ πη 
εἰ Ρ] θη βϑί πη σοηροϑϑῖί Β]455; Ἔρο, ΡΥ͂Ὸ νιτθι5 ΠΊ6Ϊ5, 
νεῦρα ογαΐου!β ἰθσϑηῃς πη, ΟΟτ115 5: ΠΡ 1οΙτοΥ ἀείθγγα νοἱα!, 

Οὐοά δα ϑιρρ[επηεηΐα ἰοσογιπη τη ΠΠοσιπ δἰπεαΐ, 
σοηϊδοίιγαβ. ΠῚ} Π]ΠΡΊΙσαγα ποἱα!, εἴ ῸΌΪ ἀς βεῆϑι σοπϑίδί 
νοΎθα ἰδ πΊ Ὁ 4115 ργοροϑβίΐα δοοίρεγα τη] απ πον 
ἀς πΊθο ΡιΙΌΡοπμεγα; 4τ|ὰ ἴῃ τὰ Εὶ ΒΙα85 ρύδθ σείθγιβ 
ἘΠΠΘ ΠῚ δἴαιια ἱηρϑηίοβιιπη ἰηνοηΐ, ΠΠΡΡῈ 4π| ἐαβεϊπηοηΐα 
Ραρυτοσιηι ναὶ πη ηϊπηα ΟΡ ΪπΠ16 ΟὈβθγνανεσγιξ εἴ βθοιίι5 
511, [Ιἢ ρδρυτίϑ 1ρ515 ἰθασϑηᾷῖβ, οσα] σι ΠΊ ΠηΘουτΠ 6511- 
ΓΔΟΠΪΟ 115115 51Πὶ; ΌΌϊσιηαια ἰαπηθη ἱπα!οῖα Δ᾽ ΟΠ ΠῚ, 
411 Ραρυ το 'ρθο5 ᾿πβροχοίμπηΐ, α ΠΊ6Ο αἰβογαραηΐ, ΓῈ ΠῚ 
ἴΪη σοπητησηΐατίο ποΐανὶ. οΐα]οσβ οπηηδϑ ἄθηϊο σοηξα ]ΐ ; 
Ι4 αιοά Ρίδθοίριια ἴῃ ογδίίοηθ σοηΐζγα ΑἸΠΘΠΟΡΘΠΘΠΙ 
βογ!ρία {πιισέιιπλ ΠοηΠα]] πὶ δἰ}. 

Οτάο ογαίίοηιπη οὐΠΔ ΠΜ|1π|5 φάμπις σοηβίεε (αἀἴβογα- 
Ρᾶῃΐ δηϊπὶ ποῦ 56 εαἀϊίοης ΒΙαβϑίαηδα αἰΐθγα εἴ ἰθγίϊα, 
ΠΘ6τ6 Πι|54π|4Π} Ργαθίοσ τῇ ογαϊίοηθβ ΟΠΊΠα5 δα 161} 
τεπηροῦα 40 115 4Ππδ απ Παριΐᾳ Πιουῖς ταβραχί. [1146486 
ΡΥ ΠῚ ἰοσιπὶ οὈίίηεὶ Γγοορῃοηθα, α8ηῚ δηΐα 
Ρυρηδπι (Πδαγοηθη56 ΠῚ (8ηπηο ἃ. (. 438) Πα 841 6556 
αἀοοεῖ Ηδεπηδηηιϊ5 Ηδρεῖ, οπὶ ροβίεα αἰοΐ ποη Ροϑβϑοΐ 
αιοά ἴῃ ας. 12 αϊοξαπι αδϑί, αοἰίοποπὶ απα6 εἰσαγγελία 
Πογηϊηδίι δίηθ ρεγίσι]ο δοσιιβαίοιβ ε58585. (διιθ8ΠῚ 

ΥἹ] 



ΡΕΔΕΒΝΆΧΨΊΙΟ 

ἴη ῬΠΙρρίάθη ραῖ]]ὸ ροϑὲ πιοιΐεπη ΡΠΠΙΡΡΙ δοϊδη) 
6556 6 σ. 8 Ρϑεπο ΡιΟαἕιπΠ) αϑί ; ϑιροιβϑίεϑ ΘηϊηῚ Διο 
εἰαΐί ΤῈ χ Μδοβάοπιπ,, οπὶ ΡΠΠΙΡΡΙ 65 ἀδθογαίατη [δγγοί, 
Ὧθ απὸ οἰπὶ δοσιϑαΐ Ἡ γρογί65, πηοῦζι15. Δ! 6ΠΊ, ΟἹ 
[65 Δα [ἰἰαΐσςε5 ἀείεειεϊισ. Αηπηο ἰριίυγ 4. (Ὁ. 426 
Θδχαυῃίὶ {τρια 6556 νἱάδθίιν ογαίίο ; «586 ηε1 δια πῇ 
ΒΙ]455, αὶ νίνο ῬΏΠΙΡΡΟ Παριϊαη) 6558 οθηβεί. [}Ὦ᾿Ἢἢ 
ΑἸΠΘπορΘΠο6ΠΊ οὐαί οηθη] 5ουρϑῖὶ ΗἩ γρογ 465 δ ηη15 Ρ]115 
4παπὶ σαπίαπ αιϊηππαρίηΐα ροϑὲ 6] Πππὶ ῬαΥβΙ οιιΠΊ [Δ Πὴ 
Ρειδοιί5 (ο. 22), 14 φιοα δηπηιπὶ ἰηΐεῖ 428 εἴ 322 οἶδία 
᾿ἸηΠαἀϊοαῖ. Τα 6πὶ ἔεγα ἐεπηροσῖθιι5 Πα [πὶ 6556 οὐας [ΟΠ 6 ΠῚ 
ΡΙῸ ΕἸΙΧΘΠΙΡΡΟ ἰαπγάπαάιπι ἀοοις (οτηραταίί ; αἰγιιΠ 
αηΐε οδιιβατη ΑἰΠεπορσθηθδη) δῇ ροβί {Π|ππππ|, ποη [Ἰαπιϑί. 
1)ς οσεἴογαγιπι ἀππαῦιπη ἰεπηροῦίιι5 ἰοσι5 ἀπ ΙΔ ηα 
1115 εσι. Αηπηο 224 Ἔχειηίβα να] 422 ἱπειηΐα 1)επΊο- 
βίποηθτη ἴῃ τὰ Πδύρδ σα δοοιβανῖ ογαίΐου ποϑίου ; ΔηΠῸ 
422, Ῥοϑδί ορϑίϊοηεπὶ [απιίαα εἰ ν]οΐϊογαπΊ σοηΐγα 
ΤΙ Ἔοηηπαδίιπι Πα ὈἰταπΠ|, εἰ δηΐα ρισηδπΊ ἀρια (Υα ΠΠΟΠΕΠῚ 
1η06] 1 6, ογαϊ οηθπ Πιηε ΓΘ πη. τη Ποηούοπὶ [,Θοϑίποηΐϑ 
Εἴ ΒΟσίου ΠῚ οἰτ1ι5 Ρεγούαν!. (ὐπαίζαιοῦ ο πΠΊῈ πη 510 15 
Ροβίβα ρείδοί5 οὐὕαίου ἴρ56 νἱοΐογί5 Δ ηρδίτγὶ ν᾿ πα! οίαπη 
ῬΑ 55115 εϑί. 

Ῥγδαδίει 56Χ οὐδίϊοηθβ, “ΙΔ ΓΠ1ΠῚ Π8Π] ἰηΐερ Δ Π, 
σδίθιαϑ Γἤαρηδ ΕΧ Ῥαῖίε βειναίαϑ ΠΕ ΠΊΙ5, Π] 6 5515 ΠΟ 
Ῥᾶγνα εϑί [Γασιηθηζογιη,, ἃ βου ρου ιι5 4115 οἰζαίουιπ. 
Ηδεο, πε νεῦρα Ηγνρεγ 5 1114 ἀεαβϑεηΐ, ἀπο] πιεαα 
ΒΌΡΙΘΟΙ ; 564 σο] ρα πα! ἰΔΡογε ΠῚ 411} δηΐθα ϑιιβε πιο υηΐ. 
ΝυπΊειο5. {γαστηθηΐουῦιπΊ 4114165 ἴῃ εὐἀϊτίοηας Β]αβϑίαηα 
ἰογία ϑιηΐ γΘΈΪΠΠΙ ; 1 ΟΥα ΙοηἾθιι5. ρου 1{15 ΠΠΠ] ΘΑ ΠΕ 15 
(ατατῖιπὶ ποπλίηα βοχαρίηΐα 5εχ Ἴοογηπηεπιοίαία 5πη1) 
οἰϊα τ 56Χ Ἴσοηϑεύναζαγι πη) τγαϊϊ οηθ πη αι, αὖ τπα παῖ 
56 1165. ΟἸϊδί!οΠ65 ἴρ585 Ὀγανίςαι {τα ηβοῦρϑί, [4 τα ΠΊΘη 
αὖ νεῦρα ογαΐογβ ἰρ51π5 πι}1ὰ ργαείεγγεη ; δά θη 
Πιβῖιι5 ἴῃ βαϊτίοης Β᾽αβϑίαπα ἱηνεηϊεί Ἰθεοΐογ, ΟΠΊΠ65 οχΧ 
ἱρϑ5 βουϊρίογθιιβ, απθ Παιϑίαε σαπηξ, ἄδηϊο ταρεῖίν!. 

προ ῖς: 
ϑογδοδανη 7. οπαϊΐηϊ 

2γ]α΄. 1«. νον. Α.Ὁ. μεοννὶ!. 

ψΠ 



5161. 

ΕΟΥΨΝΙ1 ΡΑΡΥΒΑΟΘΕΙ 

ἢ -- Ατἀδηΐδηιϑβ (Βτῖῖ, Μα5. ΡΑΡΡ. 108 εἰ 115), 8806. 

Β -- Τιοπαϊηθη815 (Βσιῖ, Μ5. Ῥάρ. 134), 5866, ἱ απο (ἢσ, παΐμπι 

Ῥ -- Ῥαγίβίηιβ ([οὰντο ῬΑρ.), 586ς, 11 ἀηΐα (Ὦγ. παίαπη 

ΞΘ -- ϑΘιοραγίίδηιβ (Βτιῖ. Μα5. Ρδρ. 98), 566ς. 1Ϊ 

κ΄", Εἰ, Ῥ", Θ᾽ -- Ἰεςϊίο ρτγιϑίϊμα ραρυσοσιπι 

ἀ', Ε', Ῥ', 9 -- οοττεοιίοηςθϑ ΔΌ 'ρϑο βογίθα ἔδεΐδθ 

ἀ΄, ΕΞ", Ῥ', “-Ξ-ἾΊεοιοηο5 σογγθοίογαπη Δ] ΟΓα ΠῚ 

ΕΡΙΤΟΚΕΒ 

Β -- ΒΙα55 (ὡ᾿ὴνδογίαές Ογαΐζογιες δ 6χ, εἀ. 3, 1894) 

ΒΔ4}0.-- Βαθιηρίοη (716 Ογαΐξίοι οΓ γφεγίασς αραΐγοί 7)6»η10- 

σἔλοιες, τ85ο : 716 Ογαΐζογιο ογ ̓ ἰγῥογίαϊες 7 7, γεοῤ΄γο,ι 

αγεῖ 207 Ἐπχορίῤῥιδ, 1853: 726 δ μρογα Ογαΐζον οὗ 

γῥογίασς, τὃ 58) 

ΓΡ". -- (οβδεῖ (᾿τνφεογΖαξζε ογωΐο)ιδ5 αέαθ, 1877) 

1) τΞἨ Π΄:εἰβ (αρυα Ἐενη]Π]Ποαῦί, νά. 1η[τὰ) 

Κ -- Κεηγοῃ ((ϊασοζοαΐ 7 εχέρ οηι ᾿αγγὶ τη ἐλ }᾽γ7γ1125 ἢ 

ΜἩηδοιενι, τ8901: “γῥογίαθο, δε Ογαζίοθδ ἀραῖη5ή 

ΑἸ ἐλογοροος ἀγα] ΤΡ ΖίζῥῥῥὝάες, 1803) 

Ἀ Ξ Κδνους (16 }ίαϊάογεγ ὦ Ην)έγίαο εογήγε Α ἐλόρορδϑι, 

1802) 

Δ τὸ νεῖ} (όνμο ἦος Εμαθ Οἰγοοφιθς, ν., 1892, ΡΡ. 1-ό, 

[57--1 88) 

Ρυηῃοία (. .. .) πυαμηθιῃ {ΠῚ ΘΥΑΓ ἢ} ρΡοΕΓαϊαγιμη, ααδὨ ΓΕ 

ΘΒΕ ΔΙῚ ροίαϑβί, ᾿ἱπαϊσαηΐῖ; [ΠΙηθο]αα ( --- --- --- --- ) ἰδσιπδτη 

ΠΊΔΊΟΥΕΠῚ αἴ Δ ΡΠ 4115 νὶχ δα 8Πγ11551Π| δαϑειτηδηᾶδα τη ϑίγαηΐ, 

[ἢ ογδίϊοη!θιι5 πη γα 15 Β]αϑϑία πο5 αῸΟα 6 ΠΌΓΊΘΓ͵ΟΒ ᾿ΠΐΤα 

ὑηςσο5 οσαγναῖοβ δαϊδοὶ. 

ὙΠ 



 γν} 

ΑΠΟΛΟΓῚΑ ὙΠῈΡ ΛΥΚΟΦΡΟΝΟΣ 

Ετγδρ. 1 [Ξ5 οο]. 41 ΒΪ455.]. 
δ σὰ . Ν “ Ν “ ’, Ν εὐνὴν [καὶ ἰδίᾳ] ἕκαστος καὶ κοινῇ, ἔπειτα τῷ νόμῳ καὶ 

τῷ ὅρκῳ, ὃς κείλεύει] ὑμᾶς ὁμοίως [ἀκούειν] τῶ τ ᾧ ὅρκῳ, ὃς κεϊλεύει)] ὑμᾶς ὁμοίως ἀκούειν] τῶν τε κατη- 

[γορούντων καὶ τῶ]ν ἀπο[λογουμένων] καὶ .... 

ΕΥΔΡ. 11 [τ 01]. 42, 43 Β.1. 

ἘΝ 7 Ὁ“ Ν 4}. ὄ τἣἃὃς 56 ὰἁ ’ τῇ κατηγορίᾳ χρῆσθαι, οὕτω καὶ ἐμὲ ἐᾶτε ὃν τρόπον 
, ν. Ἂ ἣν τι - Ν ΒΝ 

προήρημαι καὶ ὡς ἂν δύνωμαι ἀπολογεῖσθαι. καὶ μηδεὶς 
« “, 5 ͵ Ν ’ ζ ᾽ὔ ΝΥ. δ΄ δὰ , Ρ] 

ὑμῶν ἀπαντάτω μοι μεταξὺ λέγοντι, “ τί τοῦθ᾽ ἡμῖν λέγεις; 
Ἂς Υ- ἰρ ,7ὔὕ ἌΡ 4 “ » “ 7 - ἊΝ μηδὲ προστίθετε τῇ κατηγορίᾳ παρ ὑμῶν αὐτῶν μηδέν, ἀλλὰ 

μᾶλλον τῇ ἀπολογίᾳ... .. 

πσι 

Ἰγαρ 111 [ΞΞ0]]: 44. 25.8.1]: 

[οὐδ]ὲ ὁ νόμος συγκα[τηγο]ρεῖν μὲν τῷ βουλομένῳ κατὰ 

το τῶν [κριν]ομένων ἐξουσίαν δίδωσι, συναπολογεῖσθαι δὲ κω- 

λύει. ἵνα δὲ μὴ πρὸ τοῦ πράγματος πολλοὺς λόγους ἀνα- 

λ[ώσω], ἐπ᾿ αὐτὴν τὴν ἰἀπολογΊ]ί 7 ῖς μὲ » ἢν τὴν ἰἀπολογ]ίαν πορεύσομαι, τοῖς μὲν 

θεοῖς εὐξάμενος βοηθῆσαί μοι καὶ σῶσαι ἐκ τοῦ παρόντος 
ἀγῶνος, ὑμᾶς δέ, ὦ ἄνδρες δικασταί, ἐκεῖνο παραιτησάμενος, 

τὲ πρῶτον .... 
Ετδρ. ΙΝ. 

μ 7 Ἁ δ 3 Ἃ 9 Ν Ὁ 
ἢ νεωρίων προδοσίαν ἢ ἀρχείων ἐμπυρισμὸν ἢ κατα- 

ληψιν ἄκρας .... 

Τιζα]ι5 ἴπ ἱπάϊσα γοίαϊο ἢ ργαθροβίίο ἴα εχϑίδι 1-3 καὶ ἰδίᾳ. .. 
ἀπολογουμένων ταβίϊειι!], ε ἴταρ. ΒΑρΡΠδεϊίαπο, σποα Ἂχογάϊο ογδίϊοπὶβ 
σογία ἐγ θιιεπάτιπη εϑί ΕΥαρ. 11] σο]απηηαβ ἄϊια5 ργϑεςαββίββε 
εχ ϑεπιαὶ Β 9 συγκατηγορεῖν ϑᾶιρρε: σ΄. νκα. - - - ρει (ἢ 
το κρινομένων ΒοΕΟΚΉ, ϑαιρρε τι ἀναλώσω ΒΔ. 12 ἀπολογίαν 
Βοεοκῃ, ϑασρρε 16-1τῇ ἢ νεωρίων... ἄκρας ἱγταρτηεπίιπι) αρυά 
Ῥο]] ας ετη (ἰχ. 156) Ξεγναίμυτῃ ῃὶς ἰηβεγὶὶ Β 

ΗΥΡ, 1 



80]. 3] 

ΥΠΕΡΕΊΙΔΟΥ 

Εγαρ. Ν [- ς0]], 47, 48 Β.1. 
" « Ν ν " ΄σ 

Ν οὼ ὁ  ΦΕ 1}}7} .οοο.ν..ώ696 ΤῸ ΚαΙΓΤΟΙ. . . οα το Θκει- ] Ι 

νος κυοῦ σαν τὴν γυναῖκα [ἐξ αὑτοῦ καταλέϊλοιπεϊν, οὐ 
παρὰ τοὺς νἱόμοϊυς γενόμενον. [εἰ δ᾽ ὥσϊπερ ᾿Αρίστων 
ἐν τῇ εἰσαγγελίᾳ γράφει), οὕτως ὑπέλαβον τ]ὰ περὶ το[ῦ 

΄ 5 » , Ἰὼ μῚ ΄, Ν 3 ν παιδίου), οὐκ ἔδει δήπίου αὐτὶ) οὺς κωλύειν ἱτοὺς ἐγγυτάτω 
ἐνουϊς ἐξάγειν τὸν Εὔφημον, ἀλλ᾽ ἐᾶν. νῦν δὲ τοῦτο ὶ μ) ᾽ 

ποιήσαντες ἔργῳ μεμαρτυρήκασιν αὐτοί, ὡς ψευδής ἐστιν 

5 

« ϑ. Ψ 8 ΄“- Ἀ Ν ͵7] ΄-“ » ͵7 

ἡ αἰτία κατ᾽ ἐμοῦ. πρὸς δὲ τούτοις πῶς οὐκ ἄτοπον, εἰ μέν 
Ν 7, μι ’, δ ἣν ΝΣ ’, 

τι ἔπαθεν τὸ παιδίον ἢ γιγνόμενον ἢ καὶ ὕστερον, ταύταις 
“- Ἃ ᾿ 7 Ὁ » ’ 5 ᾿ «ε 

ταῖς διαθήκαις ἰσχυρίζεσθαι ἂν αὐτούς, ἐν αἷς ὑ..... 
κ κ Ἕ 

ΝΜ Ν 3. « “ “ Ν “" ’ὔ 

Οὔτε γὰρ τὴν ἑαυτοῦ χεῖρα δυνατὸν ἀρνήσασθαι. 
κ ω 3 

νωθρεύεσθαι 
Ν: ἃς »κ 

᾿Αρίστωνος δὲ ἀνδράποδα εἶχεν ἐν τοῖς ἔργοις" καὶ 
ταῦτα αὐτὸς ὑμῖν ἐμαρτύρησεν ἐπὶ τοῦ δικαστηρίου, ὅτ᾽ 
Φ ’ὔ ἢ : 5" ὌΝ τὰ ἈΝ ᾽ 7, “ ἀ 

ἦν το[ύτ᾽ῳ ὁ ἀγὼν πρὸς ἰ᾿Αρχε]στρατίδην. τοιοῦτο γάρ 

ἐστι τὸ ᾿Αρίστωνος τουτουὶ πρᾶγμα" [οὗτος προσκαλεῖται 
Ἂς Ν “ 5 “ 2 -“ὕ Ν ὰ Ν. μὲν περιὼν πάντας ἀνθρώπους, τῶν δ᾽ ὅσοι μὲν ἂν μὴ 

διδῶσιν αὐτῷ ἀργύριον, κρίνει καὶ κατηγορεῖ, ὁπίόσοι) δ᾽ ἂν 
ἐθέλωσιν ᾿ἀπο]τίνειν, ἀφίησιν, τὸ δ᾽ ἀργύριον Θεοϊμνήϊστῳ 
δίδωσιν: ἐκεῖνος δὲ λαμβάνων ἀνδράποδα ἀγοράζει, καὶ 

παρέχει ὥσπερ τοῖς λῃσταῖς ἐπισιτισμόν, καὶ δίδωσι τούτῳ 
δι ς δ᾽ Ὁ 59 ’ 3 Ν “ ε , “ 
ὑπὲρ ἑκάστου τοῦ ἀνδραπόδου ὀβολὸν τῆς ἡμέρας, ὅπως ἂν 

ἡ ἀθάνατος συκοφάντης. 
ἐ 

:.. ατὸ νεὶ νο (ἢ, υἱ ν]ά., νὶχ [τουἿτος, αἱ Β 2-3 κυοῦσαν. .. 
εἰ δ᾽ τοϑβει, Β 83-4 ὥσπερ. . . γράφει εδο 4-5 ὑπέλαβον... 
τοὺς Β 5 ἐγγυτάτω ΒΟΘΟΚΗ 6 ἐξάγειν Β 1ἰ οὔτε γὰρ 
κτλ. εἰϊαξ εχ μας ογαίϊοπε Ῥο]]λχ (11. 152) 14 νωθρεύεσθαι) οἰϊαΐ 
ἰά6πὶ (ἰχ. 137) 16 ᾿ΑρίστωνοΞ) Ηἰς ἱποῖρὶξ Ρδγ5 γοΐ]} παῖ οοη- 
βεουίιβ εδί Αγάδηϊιβ, ααδα τ]ὸ τηΐπιι5 Ἰασεγαΐα εϑί. Ργίμηδε δπιθη 
ΠΟ] τη Πηδ86 1] ΡΥδθίεὺ ρϑισαβ ᾿ς γαβ γεβϑίδξ ; πᾶς δὉ δἰέεγα δυΐεπη σοῃ- 
ἐἰππιι5 δϑὲ ἔα ΠΟΥ 18 τουτωι 8Δῃ τουτων ΠΑΡποτγὶϊ ΤΥ, ἱποεγίιτῃ εϑὲ 
᾿Αρχεστρατίδην Βα. 19 οὗτος ΘὨΠΠεῖο : αὐτὸς Θοππείάεννϊη 
21--22 ὅπόσοι, ἀποτίνειν ΒΑὉ. 22 Θεομνήστῳ Θεομπαοϊάενν! πη 

Ιο 

15 

20 

25 
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ΠΕΡ ΔΥΞΟΦΡΟΝΟΣ 

μὺ Υ Ὁ Ν ἴΑξιον δ᾽ ἐστίν, ὦ ἄνδρες δικασταί, κἀκεῖθεν ἐξετάσαι τὸ 3 
ἮΝ ΝΟΣ ὅοὶ ἐκ » κα ὔὕ ᾿ ," ᾽ . ΔΝ ᾽ ῃ 

πρᾶγμα, ἀφ᾽ ὧν ἐν τῷ δήμῳ τὸ πρῶτον αὐτοὶ εὐθὺς ἡτιά- 

σαντο. ἐμοὶ γὰρ (οἷ) οἰκεῖοι ἀπέστειλαν γράψαντες τήν 
᾽ ζ Ν Ν “᾿. « δ 5 δὼ Ὁ 7 » ’ τε εἰσαγγελίαν καὶ τὰς αἰτίας ἃς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἠτιάσαντό 

με, ὅτε τὴν εἰσαγγελίαν ἐδίδοσαν, ἐν αἷς ἣν γεγραμμένον 
ὅτι Λυκοῦργος λέγει, φάσκων τῶν [ο]ϊκ[είω]ν ἀκ[ηκοέ]ναι, 
ὡς ἐγὼ παρακολουθῶν, ὅτε Χάριππος ἐγάμει τὴν γυναῖκα, 

λευό ὑτῇ ὅ ἡ πλησιάσῃ Χαρίππῳ ἀλλὰ δια παρεκελευόμην αὐτῇ ὅπως μὴ πλησιάσῃ Χαρίππῳ ἀἁ ᾿ 
͵ β 7 "“" Ν ὉΠ Ἂν Ν Ν Ν μι ΄, Ν 

φυλάξει αὑτήν. ἐγὼ δὲ ἃ καὶ πρὸς τοὺς ἐπιτηδείους καὶ 
Ν ᾿᾿ ᾿] “ Ν ᾿] “ 7, “ » ᾿ 

Ιο πρὸς τους οἰκείους] τους ἐμαυτ[ οῦ τότε) ἥκων ἔλεγον, καὶ 
“ Ν ΝΒ. ΟΝ Φ “ 3. Ψ “ ᾿: “Ὁ ς “ Ν 

νῦν πρὸς ὑμᾶς ἐρῶ, ὅτι, εἰ ἔστιν ταῦτα ἀληθῆ, ὁμολογῷ καὶ 
μμν ἥ ,ὔ Ν »] ΄“ 2 Ἶ ,ὔ 

τἄλλα πάντα πεποιηκέναι τὰ ἐν τῇ εἰσαγγελίᾳ γεϊγραμ)μένα. 
“ ἣν ΦᾺ κι Εν “" μι [ }] “ 

ὅτι δὲ [ψευδῆ] ἐστιν, ῥάδιον [οἶμαι] εἶναι ἅπασιν ἰδεῖν]. 
’ ἂἷ [ Ψ Ν “ 5» “" ’ 5 ’, Ψ 

τίς γὰρ οὕτω[ς ἐστὶ] τῶν ἐν τῇ πόλει ἀλόγιστος, ὅστις 
Ων ΄7 “ “ ’ 3 , ’ ΩΣ ἡ 

τ ἂν πιστεύσαι τούτοις τοῖς λόγοις; ἀνάγκη γάρ, ὦ ἄνδρες 

δικασταί, πρῶτον μὲν ὀρεωκόμον καὶ προηγητὴν ἀκολουθεῖν 
[ο ΠΑΝΝΝ, κα - “ τῷ ζεύγει, ὃ ἦγεν τὴν γυναῖκα, ἔπειτα δὲ παῖδας τοὺς προ- 
, 5ιι κὰκ - δι ζ΄ Ν Ν Φ πέμποντας αὐτὴν ἀκολουθεῖν καὶ Διώξιππον' καὶ γὰρ οὗτος 

᾿] 7 Ν Ν 4 5 ζ προς τ᾽ ν᾿ .3 ς ΥΚῚ }] 

ἠκολούθει διὰ τὸ χήραν ἐκδίδοσθαι αὐτὴν. εἶτ᾽ ἐγὼ εἰς 
“ Ἃ 4 2 “ ᾿ ’ὔ 5 [4 

20 τοῦτο ἀπονοίας ἦλθον, ὥστε ἄλλων τε τοσούτων ἀνθρώπων 

συνακολουθούντων καὶ Διωξίππου καὶ Εὐφραίου τοῦ προσ- 
“ 3 “ ὰ “ «ς 7 ς ἶω 3 ’, 

γυμναστοῦ αὑτοῦ, οἱ τῶν Ελλήνων ὁμολογουμένως ἰσχυρό- 
,' ᾿ 3 3 ’ ᾽ὔ ’ 7 ᾿ τατοί εἰσιν, οὐκ ἡσχυνόμην τοιούτους λόγους λέγων περὶ 

Ν ᾿ ἡ ἷ 5 ’ὔ 59.3.5 ᾽ὔ Ν 

γυναικὸς ἐλευθέρας πάντων ἀκουόντων, οὐδ᾽ ἐδεδίειν μὴ παρα- 

25 χρῆμα ἀπόλωμαι πνιγόμενος; τίς γὰρ ἂν ἠνέσχετο τοιαῦτα 

περὶ τῆς αὑτοῦ ἀδελφίῆς ἀκούων οἷά με οἰὗτοι αἰτιϊῶνται 
εἰρηκέναι καὶ οὐκ ἂν ἀπέκτεινε τὸν] λέγοντα; [τὸ δὲ κεφ]ά- 

3 οἱ κα, ϑοῃπειάθννιη 6 οἰκείων ΒΔ. ἀκηκοέναι ΒΔΡ. 
8 πλησιάσῃ) πλεοναση «ἢ ́, οοττ, {7 : πλησιάσει ΘοΠπεϊάεννίη το οἷἰ- 
κείους ΒΔ}. τότε Βαῦ. 4ιοα οὐπὶ βραίϊο τηδρὶβ σοηνεπὶξ : εὐθὺς Β 
12 γεγραμμένα ΒΑ0. 18 ψευδῆ ΘοΠπεϊάεσννϊη οἶμαι εἰ ἰδεῖν (ΔΕ 58 Γ 
14 ἐστὶ ΒΔ. 1 δ, ον {Π ς 66]. 12 19 ἐκδίδοσθαι) εγδιδοναι 
ἘΠ ὌΟΙΣ. (1 25 πνιγόμενος ΚΑΥΞΕΓ 26-27 ἀκούων... 
κεφάλαιον ταβεϊξ, ΒΑΡ, (Πἰβὶ ἄρ᾽ μαρεῖ ρσο καὶ, αιιοὐ βιρρὶεὲ ϑοῃπεῖάς- 
νν]Π) 

1 

[ς0]. 4 

[ςο]. ὅ 

[ςο].Ὁ 



οΟ]. 8] 

ΙΟ 

ΥΠΕΡΕΙΔΟΥ͂ 

λαιον ἁπίάντων, ὡς] καὶ μικρῷ ἱπρότερο)ν εἶπον, εἰς τοῦτο 

ἀν)αισθησίας ὁ Χ[ ἀριππ͵ος, ὡς ἔοικεν, [ἤλθεϊν, ὥστε πρό- 
τίερον) μέν, ὡς φασίν, [τῆς γυναικὸς προλε[γούσης] ὅτι 
συνομωμο[κυῖα εἴ]η πρὸς ἐμέ, πάϊλιν δὶὲ ἀκούων ἐμο[ῦ 

παραΪκελευμένοϊυ αὐτῇ) ὅπως ἐμμενεῖ ἐν) τοῖς ὅρκοις οἷϊς 5 

ὦμο! σεν, ἐλάμβανεἶν ὅμως] γυναῖκα; καὶ ταῦτα δοϊ]κεῖ ἂν 
ς»"» Ὁ ΓΡ 7 " -“ ε ’ὔ ΄ ΕΥ ͵ 

ὑμῖν ἢ [Ορέστης] ἐκεῖνος ὁ μαινόμενος ποιῆσαι ἢ Μαργίτης 

ὁ πάντων ἀβελτερώτατος; 

᾿Αλλ᾽ οἶμαι, ὦ ἄνδρες δικασταί, πολλὰ πλεονεκτοῦσιν ἐν 

τοῖς ἀγῶσιν οἱ κατήγοροι τῶν φευγόντων" οἱ μὲν γὰρ διὰ 

τὸ ἀκίνδυνον αὐτοῖς εἶναι τὸν ἀγῶνα ῥᾳδίως ὅ τι ἂν βού- 

λωνται λέγουσι καὶ καταψεύδονται, οἱ δὲ κρινόμενοι διὰ τὸν 
’ 8, Ν “ 7 3) “ » “-“ , 

φόβον πολλὰ καὶ τῶν πεπραγμένων αὐτοῖς εἰπεῖν ἐπιλανθά- 
ΝΜ « Ν 5 Ν, ’, ’ὔ “ 5» 

νονται. ἔπειτα οἱ μὲν ἐπειδὰν πρότερον λόγον λάβωσιν, οὐ 

μόνον ἃ ἔχουσιν αὐτοὶ δίκαια περὶ τοῦ πράγματος λέγουσιν, 
" Ν ὁ 7] -“ Ν, “ ͵7ὔ 

ἀλλὰ συσκευάσαντες λοιδορίας ψευδεῖς κατὰ τῶν κρινομένων 
᾿ "» “ 4 7 Ὁ 7 ᾿ “ “ 

ἐξιστᾶσιν τῆς ἀπολογίας" ὥστε συμβαίνειν αὐτοῖς δυοῖν τὸ 

ἕτερον, ἢ περὶ τῶν ἔξωθεν διαβολῶν ἀπολογουμένοις τῆς 
““ Ὁ“ “Ἃ 

ἱπερὶ τοῦ] πράγματος ἰἀπολογία)ς ἀπολελ[εῖφθαι, ἢ] μὴ 

μεμνηϊμένοις περὶ] τῶν προκὶ ατηγορηθ]έντων, οὕτω δόξα]ν 
᾽, Ἂς ἴα - “ 5 “Ὁ 5 Ν καταλείπειν παρ)]ὰ τοῖς δικασταῖς [ὅτι] ἀληθῆ ἐστιν τὰ 

εἰρημένα. πρὸς δὲ τούτοις τούς τε μέϊλλονταΪ]ς βοηθεῖν 
τοῖῖς φεύγουσι προδιαβάλλουσι καὶ αὐτοῦ το[ῦ κριν)ομένου 
τὴν [ἀπολο]γίαν διαστρ[ἐφουσιν}" οἷον καὶ ᾿Αἰρίστων]) οὑτοσὶ 
5 ᾽ὔ ,ὔ 5 “ ’ὔὕ 3 Ψ ,83 ’ὔ ’ 

ἐνεχεί[ρησέ που] ἐν τῇ κα[τηγορίᾳ, οὐ]δ᾽ ἀπολ[ογίαν δίδω]σι 

τῶν ἀϊναβαινόν)των ὑπὲρ ἐμοῦ καὶ] συναπολ᾽ ογησομέ]νων. 

1 ἁπάντων ϑαῖρρε ὡς Β πρότερον ϑ'ΔῸΡΡΕ τοῦτο... 
αὐτῇ ΒΔ}. 5. ἐμμενεῖ Θομποίάθνη : - ΒΑΡ. 6 ὅμως οοπὶ. Β: 
αὐτὴν ῬΓῸ δρδίϊο πὶ πηϊαπι δϑὲ δοκεῖ Β40. Ἴ ᾿Ορέστης Β ; ΡῥΓίπια 
᾿ίεγα σεσέε ο νεὶ ς εϑί 19 περὶ. . . ἀπολογίας τεβι. ΒΔ. ἀπο- 
λελεῖφθαι ϑεΠπεϊάεννὶπ 20 μεμνημένοις Ξ5Π1Π]Πεΐο : -μένων Β περὶ 
τῶν προκ. ΒΔ. οὕτω δόξαν Β 21 καταλείπειν ΒΔΡ. : -εσθαι Β 
21-22 ὅτι. .. μέλλοντας ταδί. ΒΔ4Ρ. 23 τοῖς φεύγουσι Οδεδβδῦ 
23-24 τοῦ. .. διαστρέφουσιν τεϑί1{. ΒΔὉ. 24 ᾿Αρίστων ϑϑιρρε 
25 ἐνεχείρησε ϑοΒηειάσδννίη που) νῦν ΘΠΙΠΠεῖο : ποιεῖν ΚανϑεΓ: 
ποιῆσαι (ῃΤοΟ 5ραίϊο πίμαῖιπι) Β οὐδ᾽ Καγνϑεγ: ὃς οὐδ᾽ Β 25-26 ἀπο- 
λογίαν. . . καὶ Β 26 συναπολογησομένων ΚΑΥΞΕΓ 
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ΥΠΕΡ ΛΥΚΟΦΡΟΝΟΣ 

δίὰ τί δ᾽ οὗτοι] μὴ ἀπο[λογῶνται;) πότερ᾽ οὐ ὃ[ίκαιον 
» - ’ ΝΣ ». 7 Ν Ν 7 “ 

ἐστι τοῖς κρινομένοις τοὺς οἰκείους καὶ τοὺς φίλους βοηθεῖν; 
δ [ω] ΄“ “ 

ἢ ἔστιν τι τῶν ἐν τῇ πόλει τούτου δημοτικώτερον, τοῦ τοὺς 

δυναμένους εἰπεῖν τοῖς ἀδυνάτοις τῶν πολιτῶν κινδυνεύουσι 

βοηθεῖν; σὺ δὲ οὐ μόνον περὶ τῶν συνηγόρων τοὺς λόγους 
΄, 5 ΄-Ν Ν ᾿ γ᾽ 7 ἣν » ΨΨνΑ “ 

πεποίησαι, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀπολογίαν τὴν ἐμὴν διατάττεις" 
᾿ ,ὔ - “ ἌΝ “ }] Ν 5 ͵ 

καὶ παραγγέλλεις τοῖς δικασταῖς περὶ ὧν δεῖ αὐτοὺς ἀκούειν 
᾿ δ 5 “ Ν δα Ν Ὄ,ΡᾺ Δ 

(καὶ) κελεύειν με ἀπολογεῖσθαι, καὶ περὶ ὧν μὴ ἐᾶν λέγειν. 
Ν ΄“ -“ “ Ν Ν Ν “ ᾿ ᾽7ὕ Ν 

καὶ τοῦτο πῶς καλῶς ἔχει, σὲ μὲν ὅπως ἡβούλου τὴν κατη- 
΄. ᾿᾿ ’ ν ἃ » Ἂς ,ὔ , 

γορίαν ποιήσασθαι, προειδότα δὲ ἃ ἔχω ἐγὼ δίκαια λέγειν 
Ν Ν “ . , ς “ ᾽ὔ Ἕ “ 

πρὸς τὰ παρὰ σοῦ ἐψευσμένα, ὑφαιρεῖσθαί μου τὴν ἀπο- 
’ὔ, Φ ἥν, . Ν »' “Ὧν Ὁ ον 5 ,ὔ , ΕΥ λογίαν; καὶ ἐμὲ μὲν αἰτιᾷ ἐν τῇ εἰσαγγελίᾳ καταλύειν τὸν 

“ ,ὔ 2 3 [2 

δῆμον παραβαίνοντα τοὺς νόμους, αὐτὸς δ᾽ ὑπερπηδήσας 
[ Ν ’ 5 , “ ς Ν μὰ Ν. 

ἅπαντας τοὺς νόμους εἰσαγγελίαν δέδωκας ὑπὲρ ὧν γραφαὶ 

πρὸς τοὺς θεσμοθέτας ἐκ τῶν νόμων εἰσίν, ἵνα πρῶτον μὲν 

ἀκίνδ[υνος εἰσΊζης εἰς τὸ» ἀγῶνα, ἔπειτα ἐξ[ σοι τραγ]ῳδία 1] γώνα, Ἵ; βαΌΟΣ 
γράψαι εἰς τὴ]ν εἰσαγγελ[ίαν οἵασ]περ νῦν γέγραφας, [ὅς 

3 ᾿ ΟΝ ἃς Ν Ἶ “ “ 3 " μ᾽) αἰτιᾷ ὅτι [πολλὰς μὲν γ)υναϊίκας ποιῶ] ἀγάμους ἔνδον 
! Ν Ν - χυ ᾽ 7ὕ 

κα]ταγηρ[άσκειν, πολλ]ὰς δὲ σζυνοικεῖν ο]ΐς οὐ προσήκει 

παρὰ τοὺς νόμους. οὐκοῦν ἄλλην μὲν οὐδεμίαν τῶν ἐν τῇ μους. ην μ μ ῇ 
, - » " -" Ἢ ΟΝ Ἶ , ’ ΟἿ 

πόλει γυναῖκα ἔχεις εἰπεῖν, ἥτινι ἐγὼ τούτων αἴτιός εἶμι, 
ν. Φ Ν “ Ν ᾿ ᾽ Ὄ ν 

οὐ ἧς δὲ νῦν τὴν κατηγορίαν πεποίησαι, πότερα ᾧου προσ- 
““ 7] “3 ΄-“ 

ἥκειν συνοικεῖν ἐκδεδομένην Χαρίππῳ, ἑνὶ τῶν πολιτῶν, 
Ν , ὰ ἢ ἀνέκδοτον ἔνδον καταγηράσκειν, ἣ εὐθὺς ἐξεδόθη τάλαντον 
3 ᾿ ᾿ς Ἄνες δὴ 2 ΄ , 3 Ν 
ἀργυρίου προσθέντος αὐτῇ Εὐφήμου, δηλονότι οὐ διὰ πονη- 

Ξ “ Ν ι,..4 Ψ΄' 

ρίαν, ἀλλὰ δι ἐπιείκειαν; 
ψΨ' 3' Τούτῳ μὲν οὖν ἔξεστιν, (ὦ) ἄνδρες δικασταί, καὶ λέγειν 

ὅ τι ἂν βούληται καὶ καταψεύδεσθαι, ὑμᾶς δ᾽ οἶμαι δεῖν οὐκ 

1 διὰ τί... . ἀπολογῶνται Β δίκαιον ΤἰρΒιοοί 3 τοὐτου] τουτων 
ἀϊ, σοτγ. Θομπεί ἀδννίῃ 8 καὶ οπ]. ἢ, 44. Κανϑβεῦ 16 εἰσίῃς 
«ον ἀγῶνα ΒΔ. ἐξῇ Καγνβϑεῦ τραγῳδίας ΒΔ}. 17 γράψαι 
εἰς τὴν Β : γράφειν δέον Καγϑδεῖ οἵασπερ ΚΑΥΒΕΥ ὅς Κανβεῦ 
18. μ᾽) Β πολλὰς ΘΔῈΡΡΕ ποιῶ Β ἔνδον καταγηράσκειν ΒΔ. 
19 πολλὰς δὲ συνοικεῖν ϑαιΡρε 20 οὐκοῦν Β4Ὁ.: οὔκουν ΘεππεΙϊάεννη 
22 Ῥοβέ ᾧου, οὐ ἰη5. ΚΊΓΟΠΠΟΗ͂, Β 27 ὦ οτἱ. ἢ, δἀά, [ογίαϑϑε ἢ ἢ 
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ΥὙΠΕΡΕΊΙΔΟΥ 

ἐκ τῶν τοῦ κατηγόρου διαβολῶν περὶ ἐμοῦ δικάζειν, ἀλλ᾽ ἐξ 
“ “ ,ὕ ἁ “ }] , “-“ Ν. 

ἅπαντος τοῦ βίου ὃν βεβίωκα ἐξετάσαντας. λαθεῖν γὰρ 
Ἀ “ Ἀ ε ’ ᾽ Ν Μ Μ ὕ ,ὔ 

τὸ πλῆθος τὸ ὑμέτερον οὐκ ἔνι οὔτε πονηρὸν ὄντα οὐδένα 
“- " “ ,ὕ Ν» ᾽ “μ΄ 5 » ε Ν , 

τῶν ἐν τῇ πόλει οὔτε ἐπιεικῆ, ἀλλ᾽ ὁ παρεληλυθὼς χρόνος 

μάρτυς ἐστὶν ἑκάστῳ τοῦ τρόπου ἀκριβέστατος, ἄλλως τε 5 

δὴ καὶ περὶ τούτων τῶν αἰτιῶν οἵα αὕτη ἐστίν. ὅσα μὲν 

ἃρ τῶν ἀδικημάτων ἐν ἁπάσῃ τῇ ἡλικίᾳ [τῇ] τοῦ ἀνθρώπου γὰρ ημ ῃ τῇ ἡλικίᾳ [τῇ ρώ 
5 ᾿ “ “ “ “-“ Ε] ΄“ “ 

[ἐνδέϊχεται ἀδικῆσαι, ταῦτα μὲν δεῖ [σκοπεῖν ἀπ᾽ αὐτοῦ τοῦ 

[ἐγκλήϊματος οὗ ἂν [ἔχῃ τις" μο]ιχεύειν [δ᾽ οὐκ ἐνδέχεται ΥΚΛΉ μ ΧΊ) μογχ Χ 
" Ν ᾽ὔ “- “ φ'κ “ , 

ἀπὸ [πεντήκοϊντα ἐτῶν [ἀρξάμενον,)] ἀλλ᾽ ἢ πάϊλαι τοιοῦτ]ός 
5 ὰ , χω δ “ Ν δι 5 κ μ ἐστιν, ὃ δειξάτωσαν οὗτοι, ἢ ψευδῆ τὴν αἰτίαν εἰκὸς εἶναι. 

ἐγὼ τοίνυν, ὦ ἄνδρες δικασταί, μεθ᾽ ὑμῶν διατρίβων ἐν τῇ ᾽ ρ ᾽ ϊ 
’ ! ’, Μ 7 Ν 5 ’ὔ 

πόλει τὸν ἅπαντα χρόνον, οὔτε αἰτίαν πονηρὰν οὐδεμίαν 

πώποτ᾽ ἔλαβον, οὔτ᾽ ἔγκλημά μοι πρὸς οὐδένα τῶν πολιτῶν 
, 59ῸΝ , ᾽ὔ }] ’ὔ γς.}) ὦ) ' 

γέγονεν, οὐδὲ πέφευγα δίκην οὐδεμίαν, οὐδ᾽ ἕτερον δεδίωχα, 
ε “ Ν 7 ,, Ν ε! ’ 
ἱπποτροφῶν δὲ διατετέλεκα φιλοτίμως τὸν ἅπαντα χρόνον 

Ν , πιστὰς Ν 5 ᾽ὔ Ν, “ “ 5 παρὰ δύναμιν καὶ ὑπὲρ τὴν οὐσίαν τὴν ἐμαυτοῦ. ἐστεφά- 

νωμαι δ᾽ ὑπό τε τῶν ἱππέων πάντων ἀνδραγαθίας ἕνεκα, καὶ 

ὑπὸ τῶν συναρχόντων. ὑμεῖς γάρ με, ὦ ἄνδρες δικασταί, 

πρῶτον μὲν φύλαρχον ἐχειροτονήσατε, ἔπειτα εἰς Λῆμνον 
Ὁ ᾿ 8 Ν 5 Ὁ » ν᾽ “- Τ: 3. 4 
ἵππαρχον" καὶ ἦρξα μὲν αὐτόθι δύ᾽ ἔτη τῶν πώποθ᾽ ἱππαρ- 

χηκότων μόνος, προσκατέμεινα δὲ αὐτόθι τὸν τρίτον ἐνιαυτόν, 
Ν 

οὐ βουλόμενος πολίτας ἄνδρας ἐπὶ κεφαλὴν εἰσπράττειν τὸν 
“- “ 3 ᾽ 

μισθὸν τοῖς ἱππεῦσιν ἀπόρως διακειμένους. καὶ ἐν τούτῳ 
“- ’ ΝΜ Ν 3 Ν “ 4 ἌΣ τ Μ 

μοι τῷ χρόνῳ ἔγκλημα μὲν οὐδεὶς τῶν ἐκεῖ ἐνεκάλεσεν οὔτε 

ἰδίᾳ οὔτε δημοσίᾳ, στεφάνοις δὲ τρισὶν ἐστεφανώθην ὑπὸ τοῦ 

δήμου τοῦ ἐν Ηφαιστίᾳ καὶ ἑτέροις ὑπὸ τοῦ ἐν Μυρίνῃ" ἃ 
χρὴ τεκμήρια ὑμῖν εἶναι εἰς τοῦτον τὸν ἀγῶνα, ὡς ψευδεῖς 

μὰ ϑ ὔ 
κατ᾽ ἐμοῦ (αἷν αἰτίαι εἰσίν. οὐ γὰρ οἷόν τε τὸν ᾿Αθήνησι 

πονηρὸν ἐν Λήμνῳ χρηστὸν εἶναι, οὐδ᾽ ὑμεῖς ὡς τοιοῦτον 

Ἴ τῇ 50ΡΡ]. ϑαῦρρε 8 ἐνδέχεται ΒΔ80. σκοπεῖν ΒΔ. 
9 ἐγκλήματος Β 9-1οὸ ἔχῃ τις. . - τοιοῦτος ΒΔὈ. 14 πωποτε 
λαβων «ἢ, σοτγ. ἢ 16 φιλοτίμως) πολυτίμως ἢ, σοτῖ. (Α᾽ 
27 Μυρρινὴ «ἢ 28 χρὴ... εἶναι] δὴ . . . ἐστιν ΒΔὈ.,) 564 εἰναι Πα Ε ΓΕ 
Αἰ εεγίυτη εϑίὶ 29 αἱ οἵη. (4 δΔἀά. ΒΔ}. 
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ΥΠΕΡ ΛΥΚΟΦΡΟΝΟΣ 

» »} ’ὔ 5" “Ἁ ’ὔ ͵ ’ 

ὄντα με ἀπεστέλλετε ἐκεῖσε, παρακατατιθέμενοι δύο πόλεις 

τῶν ὑμετέρων αὐτῶν. 
Ὅ ἃς 4 Ἔν ΌΝ, ϑ᾿ ΦΗν ΧΕ 250 :Ὶ “ 

σα μὲν οὖν ἐγὼ εἶχον, ὦ ἄνδρες δικασταί, ὑπὲρ ἐμαυτοῦ 
“ Ἢ 5 , 5 Ν ΜΠ Ὃ ὔ Σ 3 2 7 εἰπεῖν, σχεδὸν ἀκηκόατε. ἐπειδὴ δὲ ὁ κατήγορος οὐκ ἀπεί- 

Ν ΄“- 
Βρως ἔχων τοῦ λέγειν, εἰωθὼς δὲ πολλάκις ἀγωνίζεσθαι, 

“ “-“ “- 
ἐκάλει συνηγόρους τοὺς συναπολοῦντάς τινα τῶν πολιτῶν 
5 Ἕ 7 « -“» ᾿ ᾿] Ν Ν 9 “ ΄ ΕῚ Υ 

ἀδίκως, δέομαι ὑμῶν καὶ ἐγὼ καὶ ἀντιβολῶ κελεῦσαι κἀμὲ 

καλέσαι τοὺς συνεροῦντας ἐμοὶ ὑπὲρ τηλικούτου ἀγῶνος, καὶ 
“ “."»-» π᾿ δ “- 

ἀκοῦσαι εὐνοϊκῶς, εἴ τίς μοι ἔχει τῶν οἰκείων ἢ τῶν φίλων 
Ψ΄᾿ , Ν μ»μ Ε ’ ᾿] Ι Αὰὼ Ἁ 3 

το βοηθῆσαι, πολίτῃ μὲν ὄντι ὑμετέρῳ, ἰδιώτῃ δὲ καὶ οὐκ 
9 ’ 5. ’ Ἂς, ᾿ 4 ᾽ ΄, 

εἰωθότι λέγειν, ἀγωνιζομένῳ δὲ καὶ κινδυνεύοντι οὐ μόνον 
Ν “ δν Ν ὥῃ. ΦὙἋΝ “- ᾽ - 

περὶ θανάτου, ἐλάχιστον γὰρ τοῦτό ἐστιν τοῖς ὀρθῶς λογιζο- 
, 5 ὌΠ Ἢ δἱ ἂν Ψ “ ,'᾿.. ᾿ς ΟΣ 

μένοις, ἀλλ᾽ ὑπὲρ τοῦ ἐξορισθῆναι καὶ ἀποθανόντα μηδὲ ἐν 

τῇ πατρίδι ταφῆναι. ἐὰν οὖν κελεύητε, ὦ ἄνδρες δικασταί ῆ ρ ηΡαι. ῆΤε, ρ ᾿ 

15 καλῶ τινα βοηθήσοντα. ἀνάβηθί μοι, Θεόφιλε, καὶ σύνειπε 

ὅ τι ἔχεις" κελεύουσιν οἱ δικασταί. 

ΘῈ βοτΙρίϊο ἴῃ «ἢ, ᾿Απολογία ὑπὲρ Λυκόφρονος 
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ΠῚ ([Ν}) 

ΚΑΤᾺ ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ͂ 

κατηγορίας ποιοῦνται, καὶ φανερὸν ποιοῦσιν ὅτι οὐδὲ τότε 

φίλοι ὄντες Λακεδαιμονίων ὑπὲρ ἐκείνων ἔλεγον, ἀλλὰ τὴν 
’ “ Ν Ν }] 7 5 ἈΝ β Δ “ ’ 

πόλιν μισοῦντες καὶ τοὺς ἰσχύοντας ἀεὶ] καθ᾽ ὑμῶν θεραπεύ- 

οντες. ἐπεὶ δὲ νῦν ἡ ἐκείνων δύναμις εἰς μικρὸν μετέστη, 
“ 7 ΄, Ν Ἷ “ 3 “-“ 

το[ὕτο)ν κολακεύειν προείλοντο)" καὶ Δημοκράτης ἰνῦν] αὐτοῖς 
Ψ) “Ὁ δ... Ψ 7 κ Ν 

ὁ ᾿Αφιδναῖος [ἀεὶ συγ]καθήμενος καὶ συνα]ναστὰς γελωτο- 
“," Ν “ “ ’ὔ " 9 Ν “4 4 σι 

ποιεῖ ἐἸπὶ τοῖς τῆς πόλεως ἀτυχήμασιν, καὶ λοἰιδορεῖ]θ᾽ ὑμῖν 
τῳ: Ὡ 5 ΄Ὁ 9 -“ Ρ] « 7 Ά, ἴἶἰἱἶ ᾿ς « 

μεθ᾽ ἡμέραν [ἐν] τῇ ἀγορᾷ, εἰς ἑσπέραν [δὲ δε)ιπυζή]σων ὡς 

ὑμᾶς [ἔρχ]εται. καίτοι, ὦ Δημόκρατες, μόνῳ σοι οὐκ [ἔνι 
λέγ]ειν περὶ τοῦ δήμου [φαῦλον οὐδέν: διὰ τί; ὅτι πρῶτον 

Ν 3 λ Ἔπε". 8 Ψ “ “ ς “ »} 
μὲν οὐ παρ᾽ ἑτέρου σ᾽ ἔδει μαθεῖν ὅτι ὃ δῆμος χάριτας ἀπο- 

δίδωσιν τοῖς εὐεργέταις, ἀλλὰ παρὰ σαυτοῦ! αὐτὸς γὰρ ὑπὲρ 
μὰ ε! }] ,ὔ “ Ν μ᾿ 7 Ν 25 ὦ« ὧν ἕτεροι εὐεργέτησαν νῦν τὰς τιμὰς κομίζει. ἔπειθ᾽ ὅτι ἐν 

’ ! ς “ 5 “ 7 Ἂ ι “ Ν 
νόμῳ γράψας ὁ δῆμος ἀπεῖπεν μήτε λέγειν ἐξεῖναι [μηδενὶ] 

“ «ς ’ ., ζ΄ Ἅ..8 ε ἢ 5 Ν Ν, 

κακῶς ᾿Αρμόδιον καὶ ᾿Αριστογείτονα, μήτ᾽ ἄσαϊι ἐϊπὶ τὰ 
Ὁ 

κακίονα. ἢ καὶ δεινόν ἐστιν [εἸὶ τοὺς μὲν σοὺς προγόνους 
ε “ 9." 7 Ε ΄“ “ ΄“»Μ “3 ΡῚ -“ ᾿ 

ὁ δῆμος οὐδὲ μεθυσθέντι ᾧετο δεῖν ἐξεῖναι κακῶς εἰπεῖν, σὺ 

δὲ νήφων τὸν δῆμον κακῶς λέγεις. 

Βραχέα δ᾽ ἔτι πρὸς ὑμᾶς εἰπών, ὦ ἄνδρες δικασταί, καὶ 
ἀναλογισάμενος, καταβήσομαι. γραφὴ παρανόμων ἐστὶν 

ὑπὲρ ἧς τὴν ψῆφον μέλλετε [φέρ]ειν: τὸ δὲ ψήφισμα τὸ 

ΕΥαρπηεηΐα Πιῖπ5 ογδίϊοπθ 'ἰη ΑΡΡαπηάϊςεα γερεσεπίσσ, ϑῈρΡΡΙεπηεηΐα 
ααϊθιι5 ποιηθῃ Ππα]]τπ| δαϊπποίαπ εϑὲ εαϊζογὶβ ΡΥΙΤῚΙ βαπί 6 τοῦτον 
ἴα Β ; 5εἀ βρϑίϊιπ νὶχ βιιῆςοϊ προείλοντο Β νῦν] ἐν Β 7 ἀεὶ] 
ἐστὶ Β συναναστὰς) συνανιστας ΒΞ: χορὸν ἱστὰς Β 8-τοὸ Ἰοσιι5 
ΠΟ ΘΓ Β5Ι Π1115 : λοιδορεῖθ᾽ Β 8 ὑμῖν) ἡμειν ΒΒ, οοττ. 552 9 ἐν Β 
1ο ἔνι λέγειν Β᾽ 16 ἄσαι ἐπὶ 7 εὉΡ, ϑαπάν5 17 ἢ Β ὟΝ5 εοπίτα 5 
εἰ] ὅ[τ7. Β" 22 φέρειν Β ΕΧ ΟΥ̓. ἷν, 6. 40 

Ιο 

" οι 

20 
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’ ΜΝ 7 Ὡ Ν 7 Ν 2 
κρινόμενον ἔπαινος προέδρων. ὅτι δὲ προσήκει τοὺς προέδρους 

κατὰ τοὺς νόμους προεδρεύειν, οὗτοι δὲ παρὰ τοὺς νόμους 
προηδρεύκασιν, αὐτῶν τῶν νόμων ἠκούετε ἀναγιγνωσκομένων. 

Ν Ν ΝΜ Ἕ Ν ᾽ δ. ΚὉ 7ὔ] ᾿ς ’ Ν 

τὸ λοιπὸν ἤδη ἐστὶν παρ᾽ ὑμῖν: δείξετε γὰρ πότερα τοὺς 
Γ, “Ὁ ἴα) , 

5 παράνομα γράφοντας τἰιμω]ρήσεσθε, ἢ τὰς τοῖς εὐεργέταις 

ἀποδεδειγμένας τιμὰς ταύτας δώσετε τοῖς ἐναντία τοῖς νόμοις 

προεδρεύουσιν, καὶ ταῦτα ὀμωμοκότες κατὰ τοὺς νόμους ψη- 
“ 5 Ν Ν 5.5.) 5 “ Θεσρα γ ς Ν 

φιεῖσθαι. ἀλλὰ μὴν οὐδ᾽ ἐξαπατηθῆναι ὑμῖν ἔνεστιν ὑπὸ 
“ ΄- “ “- “ 7] 

τοῦ λόγου αὐτῶν, ἂν φῶσιν ἀναγκαῖα εἷναι τῷ δήμῳ τὰ περὶ 
“ - ἣ Ἃ Ν Ν ,ἷ }] Μ 

το τῶν ἐπίαίν]ων ψηφίζεσθαι: τοὺς γὰρ προέδρους οὐκ ἔνεστιν 

εἰπεῖν ὡς ἀνάγκη τις ἦν στεφανῶσαι. πρὸς δὲ τούτοις 
ΥΝ π΄ Φ ε ἣν 7 Ν “ Ν αὐτὸς ἡμῖν [οὗτ]ος ῥᾳδίαν πεποίηκεν τὴν γνῶσιν' ἔγραψεν 

γὰρ ὧν ἕνεκα ἐστεφάνωσεν τοὺς προέδρους, δικαιοσύνης τε 
ΦᾺ 5 Ν “ Ν ᾽ ζ΄ Ν Ὲ Ν Ν ’ 

τῆς εἰς τὸν δῆμον τὸν ᾿Αθηναίων καὶ διότι κατὰ τοὺς νόμους 
ὃ ΄ δον ΑΓᾺ 5. ἡ εἰ ἌῸΝ 5 ,ὔ 

τῷ προηδρεύκασιν. ἐπὶ δ᾿ ἢ] ταῦτ᾽ ἄγετ᾽ αὐτὸν ἀπολογησόμενον, 

καὶ σύ, ὦ Φ[ιλιϊππίδη, δείξας ἀληθῆ εἶναι τὰ περὶ τῶν 
,ὔ “- προέδρων, ἃ ὑπέθου ἐν τῷ ψηφίσματι, ἀπόφευγε. εἰ δ᾽ 

» ᾽ὔ Ν “ “ “ 4 ΔΝ οἴει] κορδακίζων καὶ γελωτοποιῶν, ὅπερ ποιεῖν εἴωθας, ἐπὶ 
“ 3 δ 

τῶν δικαστηρίων ἀποφεύξεσθαι, εἰὐήθ]ης εἶ. ἢ παρὰ τούτων 
᾿ δὴ 20 φὴ]ς συγγνώμην ἢ ἔϊλεόν τινα παρὰ τὸ δίκαι[ον ὑπ]άρ[χ]ειν; 

Φ Ὁ “ 3 Ν ' 4 “ Μ Ν “ πολλοῦ γε ὃδ[εῖ,. οὐ γ]ὰρ ἀπέθου σαυτῷ εὔνοιαν παρὰ τῷ 
’ὔ “ δήμῳ, ἀλλ᾽ ἑτέρωθι, οὐδὲ τοὺς σῶσαί σε δυναμένους ᾧου 

δεῖν κολακεύειν, ἀλλὰ τοὺς τῷ δήμῳ φοβεροὺς ὄντας. καὶ 
ὰ - 
ἕν μὲν σῶμα ἀθάνατον ὑπ[είλη]φας ἔσεσθαι, πόλεως δὲ 

25 τηλικαύτης θάνατον κατέγνως" οὐδ᾽ ἐκεῖνο συνιδών, ὅτι τῶν 

5 τε[ἱμω]ρησεσθεΞ 6 δώσετε) σωσετε Β΄, σοττ. Β' το ἐπαίνων 
Β΄, [ογίαββε γεοίε : τιμῶν εα. ρσ. 12 ἡμῖν] ὑμῖν (σοπίτα 5) ΚΟΕΙΪΕΓ 
ΒΝ 15 δὴ Β 17 α δ υπεθου Β΄, 5Ξεἀ Ξ1|6ρ6Γ δ ρΡυποίιπ) (4 6] 6 πΠαὶ 
5 ΘΠ 11Π1} ΡΟϑἰἐιΠΊ 6556 νἱ ἀδίιγ 18 εἰωθες ΒΞ. Β εἰ Ἠετγννεγάθῃ 
Ραποίιτπι ροβέ εἴωθας ἀεἸεηΐ, ροβί δικαστηρίων Ροπιιπί 19 Ροϑβί εἶ 
βρδίϊιπι ἴῃ Κ ἱπάϊσαξ πόονδπι οἸδιιβιι] ατη ἱποὶρὶ 20 φὴς] φὴς Β΄: 
σοι Β ἔλεόν τινα ϑαπᾶγ5 ὑπάρχειν Β΄", 5ε4 νεζὰ Ἰεοίϊο δάπιις 
ἀα᾽α εϑί 21 πολλοῦ γε δεῖ. οὐ γὰρ Ἡετγννεγάσῃ εἰ 1615. (, 
ΚαΠάδηίζ, 756]. 7)ο»::. 5. ν. δέω : πολλοῦ γε δεῖ γὰρ ε(. ρΡΓ.; δεῖν γὰρ Β: 
ΠῈῸΠῚ βρδίϊατη 1 {6 Υ]5 οὐ Βυῆοϊαί ἀπ] ατὶ ροίοϑί 54 ὑπείληφας] 
νΘΥΡυ ΠῚ ἴῃ ΡΑΡΥΓΟ ΡΓΪ5 Ρργάνε βογρίσπη 16 τε βοϊίαν αὐ ΠΠέογας πιθάϊαθ 
δάπις ἀπρῖας τγαβϑίθηὶ πρπέῃα 

ςχ 8τ. μισπαἷξι 8 

ω δες 
-- οοιιεοεξ 

πῇ 
----- :͵ 
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ΥὙΠΕΡΕΊΙΔΟΥ 

μὲν τυράννων οὐδεὶς πώποτε τελευτήσας ἀνεβίωσεν, πόλεις, 

δὲ πολλαὶ ἄρδην ἀναιρεθεῖσαι πάλιν ἴσχυσαν. οὐδὲ τὰ ἐπὶ 
τῶν τριάκοντα ἐλογίσασθε, οὐδ᾽ ὡς καὶ τῶν ἐπιστρατευ- 
σάντων καὶ τῶν ἔνδοθεν συνεπιθεμένων αὐτῇ περιεγένετο, 
ἀλλὰ φανεροὶ ἐγένεσθε καιροφυλακοῦντες τὴν πόλιν εἴ ποτε 5 
δοθήσεται ἐξουσία λέγειν τι ἢ πράττειν κατὰ τοῦ δήμου. 

εἶτα περὶ καιρῶν αὐτίκα δὴ τολμήσετε λέγειν τοὺς κατὰ τῆς 

πόλεως καιροὺς οὐ παραφυλάξαντες, καὶ τὰ παιδία ἥκεις 
ἔχων εἰς τὸ δικαστήριον, καὶ ἀναβιβάσας αὐτίκα δὴ ἀξιώσεις 
ε Ν ’ὔ 5 “ 5" ᾽ ᾿] ,ὔ “ Ν ε΄ ’, 

ὑπὸ τούτων ἐλεεῖσθαι. ἀλλ΄ οὐ δίκαιον: ὅτε γὰρ ἡ πόλις το 
Φ᾽- ἃ, “- Ν 3 ᾽ὔ Ν Ν ! 32 8. Ὁ 
ὑπὸ τῶν ἄλλων κτείρετο διὰ τὰ συμβάντα, τόθ᾽ ὑφ᾽ ὑμῶν 

ἐξυβρίζετο. καίτοι οὗτοι μὲν τὴν «Ἑλλάδα σῴζειν προελό- 
5 ! “ Μ Ν Ν Ν ’, 

μενοι ἀνάξια τῶν φρονημάτων ἔπασχον, σὺ δὲ τὴν πόλιν 
᾿] Ν 5" “ ᾿] ’ὔ 5 ͵ὔὕ ἣν ν᾿ 

εἰς τὰς ἐσχάτας αἰσχύνας ἀδίκως καθιστὰς νυνὶ δικαίως 
’ὔ 7 Ν ᾽ὔ Ν ΩΝ ͵ὔ ᾽’ὔ ’ 

τιμωρίας τεύξη. διὰ τί γὰρ (ἂν) τούτου φείσαισθε; πότερα τς 

διότι δημοτικός ἐστιν; ἀλλὰ ἴστ᾽ αὐτὸν τοῖς μὲν τυράννοις 

δουλεύειν προελόμενον, τῷ δὲ δήμῳ προστάττειν ἀξιοῦντα. 
᾿ ᾽ “ ’, 9 ." Ν 5 “ 4. ΓἉ 

ἀλλ᾽ ὅτι χρηστός; ἀλλὰ δὶς αὐτοῦ ἀδικίαν κατέγνωτε. 
΄7 . Ν 7 5 3 5 7] - δι. Φ ὅν ς 

ναί, ἀλλὰ χρήσιμος" ἀλλ᾽ εἰ χρήσεσθε τῷ ὑφ ὑμῶν ὁμο- 
“ “Ἀ. “ ΩΝ 

λογουμένως πονηρῷ κριθέντι, ἢ κρίνειν κακῶς δόξετε ἢ 20 
πονηρῶν ἀνθρώπων ἐπιθυμεῖν. οὐκοῦν οὐκ ἄξιον τὰ [τούὐτ]ου 

ἀδικήματα αὐϊτοὺς, ἀναδέχεσθαι, ἀλλὰ {τιμω]ρ εἴσθαι) τὸν 
ἀδικοῦντα. καἰὶ ἐὰν) ἄρα λέγῃ τις ἀναβὰς ὡς δὶς ἥλωκεν τα. Ἰ ἄρα λέγῃ τις ς ὡς δὶς ἢ 

᾿ ’ Ν. 'ς “ “" “ Φ δὰ τ 

πρότερον παρανόμων, καὶ διὰ τοῦτο φῇ δεῖν ὑμᾶς ἀποψηφί- 

σασθαι, τοὐναντίον ποιεῖτε κατ᾽ ἀμφότερα. πρῶτον μὲν ὅτι 25 

εὐτύχημά ἐστιν τὸν ὁμολογουμένως τὰ παράνομα γράφοντα 

τὸ τρίτον κρινόμενον λαβεῖν: οὐ γὰρ ὥσπερ ἀγαθοῦ τινος 
Γ, 7 ᾽ὔὕ 5 μ Ν 7 5 4 

φείδεσθαι προσήκει τούτου, ἀλλὰ τὴν ταχίστην ἀπηλλάχθαι, 
“ “  ς εἶ ΝΜ 5 Μ΄ τοσὰ, “ ᾿ ΝΥ 

ὅς γε τοῦ τρόπου δὶς ἤδη ἐν ὑμῖν βάσανον δέδωκεν. ἐπειτα 

5 τὴν πόλιν Β' : ἐν τῇ πόλει Ε΄. Οἵ, Πεη. 23, ὃ 173 η-8 λέγειν; 
«ον παραφυλάξαντες; Β 8 οὐ] οἱ ΝΝ : πεδβεῖο δὴ {ὧς) οὐ π. 
Βου θεπάππι δἰΐ φυλαξαντες Β΄: παρα «ἀά. 5’ 15 ἂν [1Π5. 
Ηεγννεγάθη Β 18 ἀδικίαν] οἴ, Απάος, 1, 8 3 22 αὐτοὺς Β, 
βασαίι5 Πα παΎσ ἢ, ἴῃ Πεῖη. ὃ τοῦ 
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δέ, ὥσπερ τοῖς τῶν ψευδομαρτυρίων δὶς ἡλωκόσιν δεδώκατε 

ὑμεῖς τὸ τρίτον μὴ μαρτυρεῖν μηδ᾽ οἷς ἃν παραγένωνται, 
ἵνα μηδενὶ τῶν πολιτῶν ἢ τὸ ὑμέτερον πλῆθος αἴτιον τοῦ 

Ξ Γ ἴλρονς Ἂ 
ἠτιμῶσθαι, ἀλλ᾽ αὐϊτὸς] α ὑ]γῷ, ἂν μὴ παύηται τὰ ψευδῆ 

5 μαρτυρῶν, οὕτω καὶ τοῖς ἡλωκόσι παρανόμων ἔξεστιν μηκέτι 
τς Ν δ “ ’ " “ 4.) Ν 6 4. γράφειν, εἰ δὲ μή, δῆλόν ἐστιν ὅτι ἰδίου τινὸς ἕνεκα τοῦτο 

ΦἊᾺ “ὕ 3 » ςε “Ἂ Ν ’ 5 4 Ν, ποιοῦσιν" ὥστε οὐκ οἴκτου οἱ τοιοῦτοι ἄξιοί εἰσιν, ἀλλὰ 
τς “ Ν Ν 7 Ν ἢ , “ 

τιμωρίας. ἵνα δὲ μὴ προθέμενος πρὸς ἀμφορέα ὕδατος 13 

εἰπεῖν μακρολογῶ, ὁ μὲν γραμματεὺς ὑμῖν ἀναγνώσεται τὴν 

ιο γραφὴν πάλιν! ὑμεῖς δὲ τῶν τε κατηγορημένων μεμνημένοι [ςοἱ]. 9 

καὶ τῶν νόμων ἀκούσαντες ἀναγιγνωσκομένων, τά τε δίκαια 
καὶ τὰ συμφέροντα ὑμῖν αὐτοῖς ψηφίζεσθε. 

1 ψευδομαρτυρίων] Β εἰίαὶ ΡΙαί. 7)ισαφί. τ48 Β ἔνοχος τοῖς ψευδο- 
μαρτυρίοις 9 εἰπεῖν ΒΕ": δεησειεν Ἐ᾿ 



ΠῚ (Ν) 
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ς0].1] Εἰπόντος δέ μου πρὸς αὐτὴν τά τε ἱπεπραγμ)ένα, καὶ ὅτι 

᾿ μοι ᾿Αθηνογένης χαλεπὸς εἴη καὶ οὐδὲν ἐθέλοι τῶν μετρίων 
“ “ Ν νΝ 8θὺἃι 4 “ " ο'.64 1 , 

συγχωρεῖν, τοῦτον μὲν ἔφη ἀεὶ τοιοῦτον εἶναι, ἐμὲ δ᾽ ἐκέλευε 
2 θαρρεῖν: αὐτὴ γάρ μοι πάντα συναγωνιεῖσθαι. καὶ ταῦτ᾽ 5 

ἔλεγεν σπουδάζουσά τε τῷ ἤθει ὡς ἔνι μάλιστα καὶ ὀμνύουσα 
τοὺς μεγίστους ὅρκους, ἦ μὴν μετ᾽ εὐνοίας τῆς ἐμῆς λέγειν 

Ν ὃ... “ »} “ ᾽ » ’ ἄφ Ν - ’ὔ 

καὶ ἐπὶ πάσης ἀληθείας" ὥστ᾽ ἐμέ, ὦ ἄνδρες δικασταΐ, 

εἰρήσεται γὰρ πρὸς ὑμᾶς τἀληθές, ταῦτα πεπεῖσθαι. οὕτως, 
ὡς ἔοικεν, ἐξίστησιν ἡμῶν τὴν] φύσιν ἔρως, προσλαβὼν τὸ 

Ν ’ὔὕ 5 , “ ᾽ν Ν 

γυναικὸς ποικιλ]ίαν. ἐκείνη γοῦν φενακίζυσα [τὰ μάταια 
ταῦτα προσπεριέκοψεν αὑτῇ [ὼς δ) ὴ εἰς παιδίσκην τριακοσίας 

ἃς ᾽ 7 ω Υ ς Φ ἂν ἂν 7 3 δραχμὰς εὐνοίας ἕνεκα. ἴσως μὲν οὖν, ὦ ἄνδρες δικασταί, 
5.Ν, [2 [4 ΝΨ ’ Ν ’ “ 

οὐδὲν [οὕτω] θαυμαστόν με ὑπὸ ᾿Αντιγόνας τὸν τρόπον τοῦτον 

παιδαγωγηθῆναι, γυναικὸς ἣ δεινοτάτη μὲν τῶν ἑταιρῶν, ὥς 15 
Δ..ῳ.8 Ἔ 7 5. ἢ» 7 Ν “ 

φασιν, ἐφ᾽ ἡλικίας ἐγένετο, διατετέλεκε δὲ πορνοβοσκοῦσα 

. . . .Ψ .Ψ . ᾿Ψ ᾽ν . . .Ψ . . . .Ψ . . . .Ψ . . . .Ψ ΕΣ . . ΕἾ . .Ψ . . .Ψ .Ψ .Ψ , . 

εν οἶκον τοῦ Χολλίδου οὐ... . . ..««.««ὦ ὄντα ἀνήρηκεν. 
΄ Ρ] ᾿ πἸπ αἵ μὰ “ “ ᾽ Μ Ρ] 

καίτοι εἰ καθ᾽ ἑἸαυτὴν οὖσα τοιαῦτα διεπράτίτετο, τί οἴεσ]θ 

αὐτὴν νῦν ἐπι(τελ)εῖν, προσϊλαβοῦσαν συ]ναγωνιστὴν ᾿Αθη- 20 

(ΟἹ. 2] νογένην, ἄνθρωπον λογογράφον τε καὶ ἀγοραῖον, τὸ δὲ 

2. πεπραγμένα (Ὁ Β) οὑπὶ ΓΟΙΪαυ 5. παρ σοηναηϊξ αιδη [ἄλλα 
πάντα : ΑἸ1εΓ σεπβεὶ ὅς ΕἸςοὶ το ἡμῶν τὴν ὈἿΝ : ἀνθρώπου Β 
11 ποικιλίαν] αἱμυλίαν ὟΝ : |ἰτέεγα ἀπίε -ἰαν ΡΓοχίμηδ Δ, δ, νΕ] α νΙἀεΐαΓγ 
[1558 τὰ μάταια) ἅπαντα Καὶ Ὁ Β, σὰπὶ Πἰδίιι, πάντα ΝΝ, ατιδε 5ραίϊο 
ΙΧ βιυιβηοιϊηΐ 12 ὡς δὴ ΠΚ : μέτι Β : 5ε4 ἡ Ρ6εΠε ςεγίμπ εβϑὲ 
Ροβί παιδίσκην 5ρδίϊΠ| αϑὲ ἰη ([9, υπάς (ΟΠ]Π]ρΡεπάππῃ νεγρα. .. εἰς 
παιδίσκην ῬΑΓΕΠΙΠεβὶπ 6558 14 οὕτω] ἔσται Ὁ : ἐστι ὟΝ Β : {|πίεγα 
απίςα θ ρΡοΐεϑβέ εἰΐδπη ρ 6556 (ογίαββε ὑπερθαύμαστον) 18 ἀνείρηκεν 
( -- ἀνήιρηκεν) ΚὉ,, υἕ νἱά. 19 εἰν ν" : ἥτις Β τί οἴεσθ᾽ Καὶ : τί οἴεσθε 
Β: τί χρὴ ΝΝ : 5ε4 θ σεγίιπμ νΙάδίαΓ 20 ἐπιτελεῖν ΝΝ : νυνεὶ ποιεῖν 
Β΄: υἰγαπίαας οἰπ ΓΘΙ Ια 115 σοηνϑηϊ προσλαβοῦσαν ΚΒ 
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, " ΄. , μ κ “. Ν “ 

μέγιστον, Αἰγύπτιον; τέλος ὃ οὖν, ἵνα μὴ μακρολογῶ, μετα- 4 
7 “ “ ων “ Ν ’, 

πεμψαμένη με πάλιν ὕστερον εἶπεν ὅτι πολλοὺς λόγους 
" ͵ Ν Ν ᾽ ,ὔ ’ὔ » “ 

ἀναλώσασα πρὸς τὸν ᾿Αθηνογένην μόλις εἴη συμπεπεικυῖα 
3 «4 5 “ 7 ,ὔ ,7 Ν ᾷς ΠΡ. »} 7 

αὑτὸν ἀπολῦσαί μοι τὸν τε Μίδαν καὶ τοὺς υἱεῖς ἀμφοτέρους 

5 τετταράκοντα μνῶν, καὶ ἐκέλευέ με τὴν ταχίστην πορίζειν τὸ 
5 ,ὔ Ν ’ 5 “ Ν δ. Ν, 

ἀργύριον, πρὶν μεταδόξαι τι ᾿Αθηνογένει. συναγαγὼν δ᾽ ἐγὼ 5 
’ Ν Ν ΄ 4 ,. Ν ᾿ » ἈΕ Ν , 

πανταχόθεν καὶ τοὺς φίλους ἐνοχλήσας καὶ θεὶς ἐπὶ τὴν τρά- 

πεζαν τὰς τετταράκοντα μνᾶς ἧκον ὡς τὴν ᾿Αντιγόναν" κἀκείνη 
7 ᾿ ἘΨ ΟΣ ᾿] Ν 3 ’ » 7 ᾿, ’ὔ Ν σ[υνήγαἾγεν ἡμᾶς εἰς τὸ αὐτό, ἐμέ τε καὶ ᾿Αθηνογένην, καὶ 

το διήλλαξε, καὶ παρεκελεύσατο τοῦ λοιποῦ εὖ ποιεῖν ἀλλήλους. 
οἷ ΝΥ 3 Ν “ 7 Ν 2 ἷς « Ν καὶ ἔγωγ᾽ ἔφην ταῦτα ποιήσειν, καὶ ᾿Αθηνογένης οὑτοσὶ 

ὑπολαβὼν εἶπεν ὅτι τῶν πεπραγμένων δεῖ με χάριν ἔχειν 
ἼἌντι , Ξ εἰ “ Υ , ε "ὃ Ν ὃ ξ 

γόνᾳ" καὶ νῦν, ἔφη, ταύτης ἕνεκα ἦδη σοι ἐνδείξομαι 
μή »Ὶ Ν 7 Ν Ν Ι " Μ 5 ἵ, 

ὅσα σε] ἀγαθὰ ποιήσω. σὺ μὲν γάρ], ἔφη, [τὸ] ἀργύριον 

15 ἐπ᾿ ἐλευθερίᾳ καταβαλί εἷὶς τί οὐ] Μίδου καὶ τῶν παίδων, ἐγὼ 
δέ σοι ἀποδώσομαι αὐτοὺς ὠνῇ καὶ πράσει, ἵνα πἰρ]ῶτον μὲν 

7] “- Ν Ζ Ν Δ 9 , Ἃ)ὦ 

μηδείς [π]α[ρε]νοχλῇ μηδὲ διαφθείρῃ τὸν Μίδαν, εἶτ᾽ αὐτοί 
" “ Ν ἊΝ 

[μὴ] ἐγχειρῶσι [πο]νηρε[ύεσθαι μηδὲν διὰ τὸν φόϊβον. τ]ὸ 6 
δὲ μέγιστον, νῦν μὲν ἂν δόξειαν δι᾿ ἐμὲ γεγονέναι ἐλεύθεροι, [ςοἹ]. 8 

20 ἐὰν δὲ πριάμενος σὺ ὠνῇ καὶ πράσει εἶθ᾽ ὕστερον, ὅτε ἄν σοι 
δοκῇ, ἀφῇς αὐτοὺς ἐλευθέρους, διπλασίαν ἕξουσίν σοι τὴν 

ε [ 

᾽ὔ χάριν. ὅσον μέντοι ὀφείλουσιν ἀργύριον, μύρου τέ τινος 
τιμὴν Παγκάλῳ καὶ Προκλεῖ καὶ εἴ τι ἄλλο κατέθετό τις ἐπὶ 
τὸ μυροπώλιον τῷν προσφοιτώντων, οἷα γίγνεται, ταῦτα, 

Γ μεταπεμψαμένη)] γαρ 5.ΡΟΙΒοΓ. )5' (ΒΌΡΕΥ εγαϑιπὶ 4]141114)}, ΡΕΓ 
ΕΥΓΟΓΕΠῚ ; ταίηδξ δυΐεῃ Β 8 ὡς] ὡς εἰς Ῥ : εἰς 4ε].}) Οο συνή- 
γαγεν ΕΝ 1 ἔγωγ᾽) ἐγώ τ᾽ }", υἱ νὶά., Β : ἔγωγ᾽ Ὁ δηΐα 
᾽Αθην. Ἰασιιπα δὰ ἀπϑηη [1{{π γα ΠῚ νἱὶχ ἰάοπθα 14 σεΒ ἢ γὰρ 
ἔφη τὸ 0) Κκὶ Β: ὡς ὀφλὼν ΝΝ (5ε4 ε ρᾶεπε σογίιπι 6ϑί) 15 κατα- 
βάλ[λει)ς Ὁ ΚΒ: κατάβαλ[λ]ε ΚΝ ; ϑδραίϊιπη νἱ. 2 1{{|.-. ε5568 τοῦ 
ΝῪ3ΒΒ: τῆ Ὁ Κ 16 πρῶτον Ὁ Καὶ Β, αιοά οι ΓΕ] ι115 σοηνεηϊξ 
17 παρενοχλῆι Β: σε ἐνοχληι Κὰ, 564 Πἰεγα αἰΐεγα νϊἀδίαῦ ἃ 6556 
μιϊδας θθ, οοτγ., αὐ ντά., γ᾽ εἶτ᾽ Β (τεοΐς, πᾶπὶ ε εἴ τ ἴῃ Ὁ σορποβοὶ 
ΡοΟΒβαπί) : μηδ᾽ ΝΥ Ὁ 18 μηΒ: ἅμ ὈΚ : δὴ Νν ἐγχειρῶσιϊν 
θ]ηρεύεσθαι Ὦ Κὶ : πονηρεύεσθαι ἊΝ Β φόβον σου" τ]ὸ ὟΝ, ἰοτίαββϑε 
Πἰτηϊτ ; ραίϊιτη ροβδὲ φόβον «αἰϊαιιαπέι πὶ ναοιππὶ γα] σξιτη 6556 νετὶ- 
5 Π1|116 εϑίὶ 22 χαραν θ΄, σοττ. γ᾽ 



ΠῚ 

οΟΙ. 4] 

ΙΟ 

ΥΠΕΡΕΊΔΟΥ 

ἔφη, σὺ ἀναδέξη" ἔστιν δὲ μικρὰ κομιδῇ καὶ πολλῷ πλείω 
φορτία ἐστὶν τούτων ἐν τῷ ἐργαστηρίῳ, μύρον καὶ ἀλά- 

βαστροι καὶ ζμύρνα, καὶ ἄλλ᾽ ἄττα ὀνόματα λέγων, ὅθεν 
πάντα ταῦτα δί[ιαλυθ)]ήσεται ῥᾳδίως. ἦν δέ, ὦ ἄνδρες 
δικασταί, ὡς ἔοικεν, ἐνταῦθα ἡ ἐπιβουλὴ καὶ τὸ πλάσμα 5 

Ἀ ,ὔ ᾿] Ν Ν, 5" 4“ 1.9. ’ὔ “ φ “ 

τὸ μέγα. εἰ μὲν γὰρ ἐπ᾽ ἐλευθερίᾳ καταβάλλοιμι αὐτῶν τὸ 
5» ᾽ὔ “ ’ 5 ,ὔ ὰ ’ὔ » “ .} ν᾽ φΝ 

ἀργύριον, τοῦτο μόνον ἀπώλλυον ὃ δοίην αὐτῷ, ἀλλ᾽ οὐδὲν 
Ν Ν ᾽ Ν 7 :] ΄ Ν “ «ε ς 

δεινὸν ἔπασχον" εἰ δὲ πριαίμην ὠνῇ καὶ πράσει, ὁμολογήσας 
᾿. ψ'ε Ν, 7 5 δέξ, θ ε ὺθ Ν ἄξ Ε ὃ ́᾿Ν, Ν "ἣ 

αὐτῷ τὰ χρέα ἀναδέξασθαι, ὡς οὐθενὸς ἄξια ὄντα, διὰ τὸ μ' 
, ᾽ “ Ν “ Ν εὐ 

προειδέναι, ἐπάξειν μοι ἔμελλεν ὕστερον τοὺς χρήστας καὶ τοὺς 

πληρωτὰς τῶν ἐράνων ἐν ὁμολογίᾳ λαβών' ὅπερ ἐποίησεν ἢρ ρ μολογίᾳ ρ ἐποίησεν. 
ὡς γὰρ εἰπόντος αὐτοῦ ταῦτα ἐγὼ προσωμολόγησα, εὐθὺς ἐκ 

τῶν γονάτων λαβὼν τῶν αὑτοῦ γραμματεῖον τὶ ὸ ἐγγ)]εγραμ- 

[μ]ένον ἀνεγίγνωσκεν. ἦσαν δὲ αὗται συνθῆκαι πρὸς ἐμέ' 
ὧν ἐγὼ ἀναγιγνωσκομένων μὲν ἤκουον, ἔσπευδον μέντοι ἐφ᾽ 

ὃ ἧκον τοῦτο διοικήσασθαι, καὶ σημαίνεται τὰς συνθήκας 

εὐθὺς ἐν τῇ αὐτῇ οἰκίᾳ ἵνα μηδεὶς τῶν εὖ φρονούντων ἢ αὐτῇ οἰκίᾳ ἵνα μὴ ρ 
- 7ὔ 4 3 “ 

ἀκούσαι τὰ ἐγγεγραμμένα, προσεγγράψας μετ᾽ ἐμοῦ Νίκωνα 
Ν ὔ " ’, 3 ψΝς ΒᾺΝ, Ν ἥ Ν Ν 

τὸν Κηφισιέα, ἐλθόντες ὃ ἐπὶ τὸ μυροπώλιον τὸ μὲν 
“- “ Ν Ὁ -» Ν Ν 

γραμματεῖον τιθέμεθα παρὰ Λυσικλεῖ Λευκονοιεῖ, τὰς δὲ 

τετταράκοντα μνᾶς ἐγὼ καταβαλὼν τὴν ὠνὴν ἐποιησάμην. 
΄7 Ν , , [4 ε “ . » 7ὔ τούτου δὲ γενομένου προσήεσάν μοι οἱ χρῆσται οἷς ὠφείλετο 

Ν - , Ν ε Ν “ ᾿ Ν 7 ’, 
παρὰ τῷ Μίδᾳ καὶ οἱ πληρωταὶ τῶν ἐράνων καὶ διελέγοντό 

μοι" καὶ ἐν τρισὶν μησὶν ἅπαντα τὰ χρέα φανερὰ ἐγεγόνει, 
ὥστ᾽ εἶναί μοι σὺν τοῖς ἐράνοις, ὅπερ καὶ ἀρτίως εἶπον, περὶ 

, , «ς ᾿] 5 ’ὔ “ ὦ “ 9.9 5. ὍΝ Ἂς 

πέντε τάλαντα. ὡς ὃ ἠσθόμην οὗ ἣν κακοῦ, τότ᾽ ἤδη τοὺς 

φίλους καὶ τοὺς οἰκείους συνήγαγον καὶ τὰ ἀντίγραφα τῶν 

συνθηκῶν ἀνεγιγνώσκομεν" ἐν αἷς ἐγέγραπτο μὲν τὸ τοῦ 
Παγκάλου καὶ τοῦ Πολυκλέους ὄνομα διαρρήδην, καὶ ὅτι 

μύρων τιμαὶ ὠφείλοντο, ἃ ἣν βραχέα τε καὶ ἐξῆν αὐτοῖς 

4 διαλυθήσεται  Β 9 ἀναδέξεσθαι Β, σοπέγα 13 γραμ- 
ματεῖον]) πραγματ. .'ον Ὁ), οοττ. Ὃ τι τὸ ἐγγεγραμμένον Β, δὴ 
προγ. Ὁ Καὶ 19 κηφισεα Ὁ, σοττ. Β 20 λευκόνοει Ὁ : Λευκο- 
νοιεύς ᾿πΠ5ογΙρίΙομ65 Ρ] ΕΓ 41 Ὲ 

Ιο 
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30 



ΚΑΤ᾽ ΑΘΗΝΟΓΕΝΟΥ͂Σ ΠῚ 

2 “ “ νΝ ’ὔ ΜΝ Μ Φ 5 7, ΣΡ. ΄, πω», εἰπεῖν ὅτι τὸ μύρον ἄξιον εἴη τοῦ ἀργυρίου τὸ ἐν τῷ ἐργα- 
ὔ , Ν Ν -“ ἴω Ά ᾿ς , ᾽ 5 , 

στηρίῳ, τὰ δὲ πολλὰ τῶν χρεῶν καὶ τὰ μέγιστα οὐκ ἐνεγέ- 
....5 » ͵ 5 "] 5 ,, Ἷ ε 5. Ν 

γραπτο ἐπ᾽ ὀνομάτων, ἀλλ᾽ ἐν προσθήκης μέρει ὡς οὐδὲν [60]. ὅ 

ὄντα, “ καὶ εἴ τῳ ἄλλῳ ὀφείλει τι Μίδας. καὶ τῶν ἐράνων τὶ 
5 εἷς μὲν οὖν, Δικαιοκράτης, ἐνεγέγραπτο, οὗ ἦσαν λοιπαὶ 

τρεῖς φοραί: οὗτος μὲν ἐπὶ τοῦ Δικαιοκράτους ὀνόματος ἦν 
γεγραμμένος, οἱ δ᾽ ἄλλοι, ἐφ᾽ οἷς εἰλήφει πάντα ὁ Μίδας, 

ΨΞ ᾽ κ᾿ ’ ᾽ ᾽ ΦὋὃὈἘιῈ4 ε - 

νεοσύλλογοι δ᾽ ἦσαν, τούτους ὃ οὐκ ἐνέγραψεν ἐν ταῖς 

συνθήκαις, ἀλλ᾽ ἀπεκρύψατο. βουλευομένοις δ᾽ ἡμῖν ἔδοξεν 12 
΄, Ν “ Ν ’ Ν ’ 

το πορεύεσθαι πρὸς τοῦτον καὶ διαλέγεσθαι. καὶ καταλαβόντες 

αὐτὸν πρὸς τοῖς μυροπωλίοις ἠρωτῶμεν εἰ οὐκ αἰσχύνοιτο 
ψευδόμενος καὶ ἐνεδρεύσας ἡμᾶς ταῖς συνθήκαις, οὐ προειπὼν 
τὰ χρέα. ὁ δ᾽ ἀπεκρίνατο ἡμῖν ὡς οὔτε τὰ χρέα γιγνώσκοι 

-ἃ λέγομεν, οὔτε προσέχοι ἡμίϊν] τὸν νοῦν, γραμματεῖόν τ᾽ εἴη 
ἣν  κἡ Ζ Ν δέ. ας ἈΝ ψ “ Ἀν. ͵ 

15 αὐτῷ κείμενον πρὸς ἐμὲ περὶ τούτων. πολλῶν δ᾽ ἀνθρώπων 

συλλεγομένων καὶ ἐπακουόντων τοῦ πράγματος, διὰ τὸ ἐν 
δι 3 κ᾽ Ν “ ΄, Ν , 4. τ 

τῇ ἀγορᾷ τοὺς λόγους γίγνεσθαι, καὶ κατατεμνόντων αὐτόν, 
’ ᾽ »} « ο 7 “ Ν Ε] κελευόντων τ᾽ [ἀπάγ]ειν ὡς ἀνδραποδιστήν, [τοῦτο μ]ὲν οὐκ 

ἢ “ “ ΄ Ν 5 το ». ἰΦΗΡΗΝ Ὁ Ν 
οἰόμεθα δεῖν ποιεῖν, πρἰοσκαλούμεθα δὲ αὐτὸν εἰς ὑμᾶς κατὰ 

λο τὸν νόμον. πρῶτον μὲν οὖν ὑμῖν τὰς συνθήκας ἀναγνώ- 
»] »] “ Ν “-“ 7 7 Ν 

σεται: ἐξ αὐτῶϊν γὰρ τῶν γεγραμμένων μαθήσεσθε τὴν [ςο]. 6 
3 Ν 3 “ , 7 Ν 7 

ἐπιβουλὴν αὐτοῦ τούτου. λέγε τὰς συνθήκας. 

ΣΥΝΘΗΚΑΙ 

Τὰ μὲν τοίνυν πεπραγμένα, ὦ ἄνδρες δικασταί, καθ᾽ ἕν 13 
“ ᾽ ἊΣ τον ἀκ Δ τὶ ἣν ὦ ΡΝ » Ἷ ἢ 
ἕκαστον ἀκηκόατε. ἐρεῖ δὲ πρὸς ὑμᾶς αὐτίκα μάλα ᾿Αθη- 

25 νογένης ὡς ὁ νόμος λέγει, ὅσα ἂν ἕτερος ἑτέρῳ ὁμολογήσῃ 
,ὔ Φ ᾿: ᾽7ὔ “ 7 Ν Ν ἊΝ: 3 Γώ κύρια εἶναι. τὰά γε δίκαια, ὦ βέλτιστε" τὰ δὲ μὴ τοὐναντίον 

ἀπαγορεύει μὴ κύρια εἶναι. ἐξ αὐτῶν δέ σοι τῶν νόμων ἐγὼ 

5. οὗ ΡΓῸ οὖν Β, Ξεἀ ν ποη ἀε]εέιπι εβὶ 'π Ὁ0, αὐ ρυίαὲ δικαιοκράτης 
βϑοίαβι ἊΝ 14 προεχοι θ΄, προσεχοι )9) : προσέχοι ἡμ[!ν}] Β : 
προσσχοίη μοι ἈΝ πων ΑΣΑ ἰὼ ἀπάγειν ΒΝ : περαί ἀε 
Εἰςοὶ [τοῦτο μὲ]ν ΒΝ : [θόρυβο]ν ΠΕ 19 οἰόμεθα Ὁ : ὠιόμεθα 
ΝΒ προσκαλούμεθα Ἀείπεαςοῃ ὟΝ : προσεγκαλούμεθα Τὰ : προσεκαλε- 
σάμεθα Β 21 ἐξ αὐτῶν καὶ 



ΠῚ ΥΠΕΡΕΊΙΔΟΥ 

φανερώτερον ποιήσω. καὶ γὰρ οὕτω με διατέθεικας καὶ περί- 
φοβον πεποίηκας μὴ ἀπόλωμαι ὑπό σου καὶ τῆς δεινότητος 

τῆς σῆς, ὥστε τούς τε νόμους ἐξετάζειν καὶ μελετᾶν νύκτα 

14 καὶ ἡμέραν, πάρεργα τἄλλα πάντα ποιησάμενον. ὁ μὲν τοίνυν 
᾿ ΄, ΄,ὕ " “- " - 49 ᾿- , - εἷς νόμος κελεύει ἀψευδεῖν ἐν τῇ ἀΐγορᾷ), πάντων, οἶμαι, 5 

παράϊγγελ)μα κἀλίλιστο]ν παραγγέλλων: σὺ [δὲ ψε)υσά- 
᾿] 7 ΄“΄«΄ 5 “ 7 τα ἊΝ Ν μενοῖς ἐν] μέσῃ τῇ ἀγορᾷ συν[θήκαϊς κατ᾽ ἐμ[οῦ ἔθ]ου. ἐπεὶ 

ἐὰν δίείξης προειπὼν ἐμ[οὶ το]ὺς ἐράνους [καὶ τὰ χρέα, ἢ ἢς πρ μ ρ χρέα, ἢ 
ἐγγράψας ταῖς συν]θήκαις ὅσους [ηὗρον ὄντας, οὐκέτ᾽ ἐγκαλ]ῶ 

15. σοι ἀλλ᾽ ὁμολογῶ ἰὀφείλειν. μετὰ δὲ] ταῦτα ἕϊτεροῆς νόμος τὸ 
οΟ]. 7] [ἐστὶ περὶ ὧν ὁμολογοῦνἾτες ἀλλήλοις συμβάλλουσιν, ὅταν 

“ 5 ’ , "5" ΝΜ 5 7 » τις πωλῇ ἀνδράποδον προλέγειν ἐάν τι ἔχῃ ἀρρώστημα, εἰ 
᾽ὔ Ν, Ἶ, “ 

δὲ μή, ἀναγωγὴ τούτου ἐστίν. καίτοι ὅπου τὰ παρὰ τῆς 

τύχης νοσήματα ἂν μὴ δηλώσῃ τις πωλῶν οἰκέτην ἀνάγειν" 

ἔξεστι, πῶς τά γε παρὰ σοῦ ἀδικήματα συσκευασθέντα οὐκ 15 

ἀναδεκτέον σοί ἐστιν; ἀλλὰ μὴν τὸ μὲν ἐπίληπτον ἀνδρά- 
᾿] ͵7ὔ “ ξ Ν » ὔ ς Ν 

ποδον οὐ προσαπολλύει τοῦ πριαμένου τὴν οὐσίαν, ὃ δὲ 

Μίδας, ὃν σύ μοι ἀπέδου, καὶ τὴν τῶν φίλων τῶν ἐμῶν 

16 ἀπολώλεκε. σκέψαι δέ, ὦ ᾿Αθηνόγενες, μὴ μόνον περὶ 

τῶν οἰκετῶν, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν ἐλευθέρων σωμάτων ὃν 20 
ὔ « ’ὔ Ν Φ ᾿, ͵ Ν Ν Ν τρόπον οἱ νόμοι ἔχουσιν. οἶσθα γὰρ δήπου καὶ σὺ καὶ ἄλλοι 

πάντες ὅτι οἱ ἐκ τῶν ἐγγυητῶν γυναικῶν παῖδες οὗτοι γνήσιοί 
εἰσιν. ἀλλὰ μὴϊν οὐκ ἀϊπέϊχρ]ησε τῷ νομοθέτῃ τὸ ἐγγυηθῆναι 

τὴν γυναῖκα ὑπὸ [τοῦ πατ]ρὸς [ἢ τοῦ ἀδ]ελφοῦ, ἀλλ᾽ ἔγραψε 
7 5 “ ’ ἃ δὰ 9 ᾿ ,.'ιν, 7 

δι[αρρή]δην εν [τῷ νόμῳ, ἢν ἂν ἐγγυήσῃ τίις ἐπὶ δικαίοις 25 

δάμαρτα] ἐκ ταύτης εἶναι παῖδας γνησίους, ἀλλ᾽ οὐκ ἐάν τις 

5 ἀγορᾷ ΚΕ, εχ ΗδΓΡ. 5.ν. κατὰ τὴν ἀγορὰν ἀψευδεῖν, δὶ ἰαυπάφπέιγ 
νεῦρα ὃ μὲν τοίνυν . .. ἀγορᾷ ΕΧ Ρῥτίπηα οΥδίΐοπα ἴῃ ΑἸΠΕΠΟΡΈΠΕΙη 
6--7 ΞΌΡΡΙ. Β 8 δείξηις ΔΝ προειπὼν Ἀ ἐμ[οἱὶ τοὺ]ς ὟΝ Β, 
ΤΕ ΟΕΘ, πιὸ νἱα, 8-9 καὶ. .. συνθήκαις ΞΌΡΡΙΕνΙ! (πεααϊξαγ Β, πἰϑβὶ 
αιοά γράψας ἐν τηδνι}) : καὶ τοὺς χρήστας ἐν ταῖς σαῖς ἈΝΝ 
9 εὗρον Β ὄντας ΕΡῸ ἐγκαλῷ] ἀντιλέγω Β : οὐ μάχομαι ἐγώ Καὶ 
ΙΟ0-ΙΙ 5ΌΡΡΙ. Β 23 51ΡΡ]. Καὶ : ἀλλὰ μὴ τοῦτ᾽ ΝΝ 24 ΞΌΡΡΙ. 
25-26 ΞΡΡ]. κὶ εχ Πεπι. 46. τ8, δὶ Ιεχ ἰαπάδειγ 26 εἶν[αι} ΚΝ,᾿ 
παῖδ[ας) Εὶ Ἰερὶέ, υἵεγαὰθα εχ ῬΡαρυτο ; {Ππ4 τεοΐε Ἰερὶ ποῃ ἀπθῖΐο 
ἀλλ᾽ ὟΝ: καὶ δὴ ΘΕ: καὶ Β 



ΚΑΤ᾽ ΑΘΗΝΟΓΕΝΟΥ͂Σ 

, Ν -“ μ᾿ 4 5 ᾽ »" ε , 

ψευϊσάμενος τὴν γυναῖκα ἐγγ]υήσῃ" ἀλίλ᾽ οὕτως ὁ νόμος 
Ν Ν 7 » ,. ’, Ν Ν Ν ’ὔ . ’ὔ 

τὰς μὲν δι]καίας ἐγγύας κ[υρίας, τὰς δὲ μὴ δικαίας ἀκύρους] 

καθίστησιν. ἔτι δὲ καὶ ὁ περὶ] τῶν διαθηκῶν νόμος παρα- 
΄’ ᾿ 7 ͵ Ν ἡ - ς δι “- 

πλήσιος τούτοις ἐστίν" κελεύει γὰρ ἐξεῖν]αι τὰ ἑαυτοῦ δια- 

5 τίθεσθαι. ὡς ἄν τις βούληται πλὴν [ἢ γήρως] ἕνεκεν ἢ νόσου 
εν “ ὰ Ν , δ΄ Ὡκ ὑφ δ ΔῈ Ν᾿ ἵν .ὁ 
ἢ μανιῶν ἢ γυναικὶ πειθόμενον ἢ ὑπὸ δεσμοῦ ἢ ὑ[πὸ ἀνάγ]κης 

,ὔ “ Ν 5ΦΝ Ν “ « “ΝΖ 89... « Ν “ 

καταληφθέντα. ὅπου δὲ οὐδὲ περὶ τῶν αὑτοῦ ἰδίων αἱ [μὴ δ] (- 
“ 4 ’ὔ " “ ᾽ ’ Ν “-“ 

καιαι διαθῆκαι κύριαί εἰσιν, πῶς ᾿Αθηνογένει γε κα[τὰ τῶ]ν 
“ “ “ , 

ἐμῶν συνθεμένῳ τοιαῦτα δεῖ [κύρια εἶναι; καὶ ἐὰν μέν 

το τις εἰἰς διοίκ[ησι]ν τῶν αὑτοῦ γυναικὶ πειθόμενος διαθήκας 

15 

20 

᾿ Ν Υ̓ .] πὸ ΔΝ ἌΝ Ἅ ΄ ε 7 
γράψῃ ἄκυροι ἔσονται, εἰ δ᾽ ἐγὼ τῇ Αθηνογένους ἑταίρᾳ 

ἐπείσθην, προσαπολωλέναι [με] δεῖ, ὃς ἔχω μ[εγίσ)την βοή- 
θειαν τὴν ἐν τῷ νόμῳ γεγραμμένην, ἀναγκασθεὶς ὑπὸ 
τούτων ταῦτα συνθέσθαι; εἶτα σὺ ταῖς συνθήκαις ἰσχυρί(ῃ 

ἃς ἐνεδρεύσαντές με σὺ καὶ ἡ ἑἕϊταίρα σ]οίυ ἐσ]ημήνασθε, 
ς ς Ν μὰ [φ᾿ ,ὔ Φρδα Ν Ν καὶ ὑϊπὲρ ὧν διώκω νῦν βουλεύσεως ὑμᾶς; πε[ισθεὶς γὰρ 

“. ΑΝ ’ , ὅν...}5 , ᾿ ᾽ εὔνουϊς εἶναι, ἐπὶ τούτοις προσ[εδεξάμην ἃ ἐλέγε͵]τε. καὶ οὐχ 
ε έ οὐ ἧς ’ - 5 , Ν δότως 

ἱκανόν σοι [ἦν τὰς τετταράκοντα) μνᾶς εἰληφέναι [τὰς ὑπὲρ 

τῶν δούλων), ἀλλὰ καὶ πέντε [τάλαντα προσαφείλου)] με 
πτυπ΄..᾿.......«ττν ν νιν « κατ]ζ[ιλημμένον. 

1 τὴν γυναῖκα) μὴ ἐπὶ δικαίοις Κὶ : παρὰ τὰ δίκαια Ἐὰ : [ὡς αὑτοῦ θυγα- 
τέρα] ἐ. ἄλλοθεν οὖσαν Β, οπηηΐα ΠΙΠΊΪα 1-ὦ ἀλλὰ τὰς μὲν δι]καίας 
ἐγγύας κί υρίας τὰς δὲ μὴ δικαίας ἀκύρους) καθίστη σιν ὃ νόμος] Β : ἀλ[λὰ 
τότε τούς τε παῖδας νόθους] καὶ ἂς ἐγγύας ἠγγύησεν ἀκύρους πάσας 
ταύτας] Καὶ 3 ἔτι δὲ ΒΚ 4 γὰρ ἐξεῖναι Β 6 ἣ ὑϊπὸ ἀ.) Β: ἢ 
ὑϊ πό τινος ἀ.) ὟΝ Ἴ ουὅ περι] θ΄, αἱ νὶά., δε 5ιρτάβογ, θ᾽ αἱ [μὴ 
δ]ίκαιαι Β 8 κατὰ τῶν] καὶ περὶ τῶν ΕΝΝΒ, αᾳιοά 5ραίϊο εἰ 
ΓΕΙΙ4 1115 ΤΠ Πι15 σοηνϑηϊ 9-1ο 51Ρρ]. κ 1τ γράψηι ὯἘΒ, 
τεςίε, αὐ ν]ά. : γράφηι ἘΝΝ 12. με ἣν: αὖ Β': οὐ τ ὐΠπῸ 
ΓΕΙΪ4 115 τη Δ ΡῚ5 σοην  ηϊ μεγίστην Ν Β: μίαν τὴν Ἐὶ (ϑραίϊο ποπ 
5815}: μόνον τὴν Ὁ 15 ἑταίρα σου Ὁ 16--17 καὶ ὑ[πὸ τῆς 
ὑμετέρας βουλεύσεως, ὑμᾶς οἰόϊ μενος ἀξιοπίστου)ς εἶναι, ἐπὶ τούτοις 
προσὶ εδεξάμην ἃ ἐβουλεύσαΪτε Ἐὰν, ΡΙεγιιηαις Ὁ βεουίαβ : καὶ ὑ[πὸ 
γυναικείας) β[ου]λεύσεως, ὑμᾶς [π]Ἰε[ ̓ σθεὶς εὔνου]ς εἶναι, ἐπὶ τούτοις 
προσϊἡκάμην οἷς ἠθέλε]τε Ν, 5ραίίϊο ΠΟ 5ΕΠΊΡΕΓ ταοίς δεβεϊπχαΐο 
18 ἦν ΝΥ: ἔδοξεν Κὰ, ΡΓῸ 5ραίίο πἰπηΐατη ; σεέθγα Καὶ τὰς ὑπὲρ τῶν δούλων] 
ὑπὲρ τοῦ μυροπωλίου Κὶ 19 προσαφείλου εξο : ἐβούλου συληθῆναι Κ, 
αυοά πἰπιίπὶ νἸ ἀδέιγ : ἀπεστηρήκατε ΝΝ 20 ὥσπερ ὑποΐ χείριον ἐν 
ποδοστράβηι κατ]ειλημμένον Ἐὶ, εχ Ηατροοταίίοης, αἱ 5. ν. ποδοστράβη 
νεγρυπὶ ἴῃ Πᾶς ογαίϊοπα ἱηνεπιγὶ ἀἰοϊς : ὑπὸ θηρευτοῦ ἐν π. Ἐ᾿οΠαγα5 

ΗΥΡ. 2 

ΠΤ 

17 
[ςο]. 8 
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ΠῚ ΥΠΕΡΕΊΙΔΟΥ͂ 

το ννν ἐν ἐν ον ἐν κᾧὶ οὐκ ἡδύ ΟΣ 

10 ἢ τ οὐ ΦἰΌΗΣ δὲ τὸς ἀπ ΞΡ 
οὐ πον φὴς ον ΣΝ εν έτ΄ ΞΕ 

οο]. 9]. ...0. τα εἰς τὰ ἐν ἀγορᾷ, ἀτρεϊκὲς)] δὴ [ἐγὼ ἐν 
τρισὶ] μησὶν ἅπαντα τὰ χρέα καὶ τοὺς ἐράνους ἐπυθόμην, 5 

φ ᾽ ε 5» ᾽ὔ δ , 7 θ΄’ Ἢ -“ οὗτος δέ, ὁ ἐκ τριγονίας ὧν μυροπώλης, καθήμενος δ᾽ ἐν τῇ 

ἀγορᾷ ὅσαι ἡμέραι, τρία δὲ μυροπώλια κεκτημένος, λόγους 
Ν Ν, “ “ Ε] ΜΝ Ν ,ὔ 5 9.8 κ 

δὲ κατὰ μῆνα λαμβάνων, οὐκ ἥδει τὰ χρέα. ἀλλ΄ ἐν μὲν 
΄-“ Ν ᾿] ᾿] 7 5 ’ὔ Ν Ν ἈΝ ᾿] ’ “ 

τοῖς ἄλλοις οὐκ ἰδιώτης ἐστίν, πρὸς δὲ τὸν οἰκέτην οὕτως 

εἰῤήθης ἐγένετο, καί τινα μὲν τῶν χρεῶν, ὡς ἔοικεν, ἤδει, το 
20 τὰ δέ φησιν οὐκ εἰδέναι, ὅσα μὴ βούλεται. ὁ δὲ τοιοῦτοϊς, 

" ’, Φ Ν ᾽ὔ Ρ] 9 ’ 5» οἶμαι,)] λόγος, ὦ ἄνδρες δικασταί, οὐκ ἀπολόγημ]ά ἐστιν, 
ἀλλ᾽ ὁμολόγημα ὡς οὐ δεῖ [με τὰ χρέα διαλ]ύειν. ὅταν 

γὰρ φῇ μὴ εἰδέναι ἅπαντα) τὰ ὀφειλόμενα, οὐκ ἔστιν αὐτῷ 
“3 “ “ “ 5 ᾽ 

δήπου τόδ᾽ εἰπεῖν ὡς προεῖπέ μοι περὶ τῶν χρεῶν" [ὅσα δ᾽ 15 
᾽ Μ ς “ “ “ Ἷ }] 5 ὔ ’ 5 οὐκ ἤκουσα παρὰ τοῦ πωλοῦντος [ταῦ]τ[ά γ᾽ οὐ δίκαιός] εἰμι 

διαλύειν. ὅτι μὲν οὖν ἤδεις, ὦ ᾿Αθηνόγενες, ὀφείλοντα 
Μίδαν] τὰ πολλὰ ταῦτα] οἶμαι πᾶσιν εἶναι δῆλ[ον ἐξ ἄλλων 
τε πολλ]ῶν καὶ ἐκ τοῦ αἰτεῖν .. ... Ὁ 

᾿ 

μὸν ἐγγυηιτίὴ»ν ε....... {τὰν ΡΞ 

ὄντα ἱκανὸν . . . . ᾿ ᾿ , . . : , . . ᾽ ᾽ . ΨνΟ. οὐ μὲν δὴ 

ὌΠ ὙΠ σοῦ τοῦ τ - 

Ν 3 » , 

21. Ὁ. τιν ν νιν νιν ον ς καὶ οὐκ εἰδέναι! 

. Γ . . . ᾿ γος καὶ Τω ΠῚ Γ .Ψ . [ . Γ . ᾿ . . , Γ Γ Γ Γ] τουτονὶ τὸν 

οο]. 107 - - - «-- [εἰ δὲ] σὺ μὲν διὰ τὸ μὴ εἰδέναι μὴ προεῖπάς [μοι] 25 
πάντα τὰ χρέα, ἐγὼ δὲ ὅσα σου ἤκουσα ταῦτα μόνον οἰόμενος 

3. ἀλλ᾽ ᾧ γε] σ[πουδὴ οὐδεμία Κὰ ; ΠΠπἰεγαε σ εἴ α ἀυδῖΊαα βαπε; δπές 
ι νἀ εἴ τ 6556, ροϑβέ ες α διέ ὃ 4 ἂτρέμα δὴ ἐγώ Κὰ : ἀτρέμα δ᾽ ἔχων Β 
ἐν τρισὶ 9 οὕτως Β; φιοά Ῥεπε ρΡοΐεβίὲ Ἰερὶ : αὐτίκα ΝΝ : αὐτὸς Κ: 
αὐτὸν Ὁ 12 οἶμαι] αὐτοῦ ΚΝ Β ἀπολόγημα Ἀείπδςοῦ ὟΝ : 
ἀπολογία καὶ Β 13 οὐ δεῖ με τὰ χρέα διαλύειν Β : οὐδ᾽ εἶχεν οὐδὲν 
ὑγιὲς εἰπεῖν Ν : ΠΠπ4 στη ΓΕ] 115 Τ]8Ρ15 σοηνεηϊέ 14 ἅπαντα 
ΕΝ 15. τόδ᾽ σἰπὶ ΓΕ]]4 1115 σοηνεηϊ (ἰὰ ἀς Εἰςςὶ): ἅμα ΒᾺΝ : 
δήπουθεν Ὁ κα ὅσα δ᾽ οὐκ αὶ 16 ταῦτ᾽ οὐ δίκαιος ΒὮ Καὶ : ταῦτα 
πῶς δίκαιος ἈΝ 18 τὰ πολλὰ ταῦτα] πολλὰ καὶ μεγάλα Κὶ : τὰ 
χρήματα ταῦτα Β δῆλον ἐξ ἄ. τε πολλῶν Β : δηλ[ τατον ἔκ τε τῶν 
ἄλλ᾽]ων 

τ΄ 
ὋΠ' 



ΚΑΤ᾽ ΑΘΗΝΟΓΕΝΟΥΣ 

᾿ “ , “ κ ’ 7 ’, » " - 

εἶναι τὰς συνθήκας ἐθέμην, πότερος δίκαιός ἐστιν ἐκτεῖσαι, 
Φ, ο “ , δ “ , ΓΠ ν ἦν ΄ὔ 

ὁ ὕστερος πριάμενος ἢ ὁ πάλαι κεκτημένος ὅσ᾽ ἐδανείζετο; 
5 Ν Ν Ἂς Μ ,7] ᾿] δυν πτν 7 Ν [4 

ἐγὼ μὲν γὰρ οἴομαι σέ. εἰ δ᾽ ἄρ᾽ ἀντιλέγομεν περὶ τούτου, 

διαιτητὴς ἡμῖν γενέσθω ὁ νόμος, ὃν οὐχ οἱ ἐρῶντες οὐδ᾽ οἱ 

5 ἐπιβουλεύοντες τοῖς ἀλλοτρίοις ἔθεσαν, ἀλλ᾽ ὁ δημοτικώτατος 

Σόλων: ὃς εἰδὼς ὅτι πολλαὶ ὠναὶ [γίγνον)ται ἐν τῇ πόλει 
Μ , 7 « Ν , ες “ Ν ΄, ἔθηκε νόμον δίκαιον, ὡς παρὰ πάντων ὁμολογεῖται, τὰς ζημίας 
δ δ 5 , ε ει “ ἈΝ ΡΎ; 7 ᾳ Ἀ 

ἃς ἂν ἐργάσωνται οἱ οἰκέται καὶ τὰ ἀϊναλώμ]ατα διαλύειν τὸν 

δεσπότην παρ᾽ ᾧ [ἂν ἐργάσωνται οἱ οἰκέται. εἰκότως" καὶ 
᾿- ᾿ Κ᾽ μ᾽ Ν ἥ 5 , Ὁ“ ς ΦἸΡΟᾺ το γὰρ [ἐάν τι ἀγ]αθὸν πράξῃ ἢ ἐργασίαν εὕρ[ῃ] ὁ οἰ ἱκέτης 

το]Όῇ κεκτημένου αὐτὸν γίγνεται. [σὺ δὲ τὸν ν]όμον ἀφεὶς περὶ 
“, , Ἀν ἃ “ ΕΑ 35... 

συνθηκῶν [παραβαιν)ομένων διαλέγῃ. καὶ ὁ ἱμὲν Σόλων, οὐδ᾽] 
ὰ ᾿ Ν ͵ Ἷ “- ,ὔ » κι 

ὃ δικαίως ἔγραφεν ψήφ[ισμά τις τῶν γε νόμων] οἴεται δεῖν 
Ἂ ν Ν Ν ΚΜ Ν δ5)ῳ}23ὔ, , - 

κυριώϊτερον εἶναι, σὺ δὲ οἴει τ]ὰς ἀδίκους συνθήκας δεῖν 

ΕΝ πατοῦν πόντῶν τ]ῶν νόμων. καὶ π.........«..Ὁὐν νος 

ΜΝ π.ι.τ-᾿-Ὗὑἰἰ Ἄςὕωι )ἄχῪμκε εν ον ον εν κονν ν ον. ἡδεισισελ 

Ν᾿ ίι᾿ τ ...:...--.δίωρεα... ὁ. «νὸν κε 
᾿ ν Ν ᾽ὔ Φ 56 δι ΨΚ Ν ἧς 5 “-» Εις εν τὸν δὲ Μίδαν κελεύοι με ἐᾶν αὐτῷ καὶ μὴ ὠνεῖσθαι" ἐμὲ 

20 δ᾽ οὐκ ἐθέλειν ἀλλὰ βούλεσθαι πάντας πρίασθαι. καὶ ταῦτα 

καὶ πρὸς ὑμᾶς αὐτόν, φασίν, μέλλει λέγειν, ἵνα δὴ δοκοίη 
᾿ς 3 “ Ν. »" ᾿ ΄᾿Ν ’ὔ Ν μέτριος εἶναι, ὥσπερ πρὸς ἠλιθίους τινὰς διαλεξόμενος καὶ 

οὐκ αἰσθησομένους τὴν τούτου ἀναίδειαν. τὸ δὲ γενόμενον 
δ ν δ ἢ» 5 [ο Ἃ ΄ς ᾿ , δ ““αιηῳΑ.ΥΝ 

δεῖ ὑμᾶς ἀκοῦσαι: φανήσεται γὰρ ἀκόλουθον ὃν τῇ ἄλλῃ 
᾽ “ 2 ΄“» Ν . ς “Ὁ “ 5. 7 ων 

25 αὑτῶν ἐπιβουλῇ. τὸν μὲν γὰρ παῖδα, ὅνπερ ἀρτίως εἶπον, 

2 ὅσ᾽ ᾿ἰἰεγας ἀπ ῖδε: ὃς Καὶ : ὅσ᾽ ΝΝ : ὅ[τ Β 6 ὠναὶ] ἡδοναι 
Ρ΄, οοττ. γ' γίγνονται Β ὟΝ : ψεύδονται Ὁ Κκὶ 8 ἀςὰν ΒΚ : 
ἐὰν ας ἀναλώματα ΚΒ: ἁμαρτήματα ὟΝ 9 παρ᾽] εν θ΄, οοττ. 
Ῥ᾽ ἂν ἐργάσωνται ἊΝ Β : ἂν ἐργάζωνται Ια το εὕρ[ ηι] ὁ ο᾽ ἰκέτης 
Β, τεοεΐθ, βαϊξεπὶ αιιοα δα οο ἰπ Ὁ αἰἰπεῖ : εὐροοῦσαν θῆι Ὁ Κκὶ 11 σὺ 
δὲ τὸν] τοῦτο. Ὃν Ὁ Καὶ 12 παραβαινομένων Ὁ) : ἐπιβουλευομένων Ἐ : 
ἐπιβεβουλευμένων Β, 5ς4 ο σεγίιιπι ε5ὲ 12-13 μὲν. -. τι5 ΒΙΡΡΙ. 
Β, ῥγδείεγ εἴ τις ρῖο ὃ: 564 [ἰεγα δηΐε δι. σία ο αϊ : [ογίαϑβε τὸ 
δικ. γραφὲν ψήφ. Ἰερεπάιιπι), τ Β απίεα 18 ψήφισμα οὐδενὸς νόμου Β 
14-15 σὺ δὲ... πάντων 50ΡΡΙ. Β. Ῥοδὲ νόμων 5ραίϊιπὶ εϑὲ ἰπ Ὁ 
19 κελεύοϊ ι] ΒΤ : κελεύειν καὶ 21 μέλλειν ΝΝ Β 

ΩΣ 

ΠῚ 

[ςο]. 11 
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ΥΠΕΡΕΙΔΟΥ͂ 

ν , , “ 3 7 - ᾿ : »" ἔπεμπέ μοι λέγοντα ὅτι οὐκ [ἂν συν]είη μοι, ἂν μὴ ὠν)ῶμαι 
Ε] “ , , Ἀ Ἁ 5" ’ Μ ᾽ .] “ ε 

αὐτοῦ τὸν πατέρα καὶ τὸν ἀδελφόν. ἤδη δ᾽ ἐμοῦ ὡμολογη- 

κότος [ἀντ᾽ αὐτῶν κα͵ταθήσειν, τριῶν ὄν των, τὸ ἀργύριον, 
προ]σελθὼν ὁ ̓ Αθηνογένης πρόΐς τινας τῶν] φίλων τῶν ἐμῶν 

5 ’ὔ ’ 5» Ν , “ 5 ᾿ [ἐϊβούϊλ)εῖτο γενόμενος ἐϊπικρατὴς πράγματα ἔχειν ἐμὲ... 
,ς λα]βόντι τὸν παῖδα χρῆσθαι). . .... ... τὴν μὲν 

συκοφαϊντίαν ..................... ἐἸποιεῖτο τῷ δὲ τον 
. μρπ νἋ ἀδικημάτων καὶ. .......«.ὐν τ ἘΠἘἜεο 

ἐπ)ίστευσα [ὧὦ]ς εἰ... . ..«.. ναόν 
ἡῦδα διζ,. ἐκ νὰ ρνν νύ ὑκυσυνὰν νοὶ «αὐ  ΞΞΈ 
ἐν ον ων, πον νον νον ν..] οὖν τεήτανα. 
ΕΣ ἀπ᾽. γκ εἰ δ᾿ ἔα πέντε τάλαϊντα... ... ΡΥ. 

[Πεϑιηΐ νϑύϑαβ ἀπο.]} 

[οὔτε μυροπώλη]ς εἰμὶ οὔτ᾽ ἄλλην τέχνην ἐργάζοϊμαι, ἀλ]λ᾽ 
ἅπερ ὁ πατήρ μοι ἔδωκεν χωρία ἰὲν. .. Ἰειτῃ γεωργῶ, 

ἈΝ Ν 7] ᾿] Ν., 4 Ν 5" 7 ’ὔ Ά. 

πρὸς] δὲ τούτων εἰς τὴν ὠνὴν ἐνεσείσθην. πότερα [γὰρ 
διυὺν 5 8.2 ,ὔ δ ἃ ΄“- “ , “ 

εἰκός ἐστιν, ὦ ᾿Αθηνόγενες, ἐμὲ τῆς σῆς [τέχνης ἐπιθ)υμῆσαι, 

ἧς οὐκ] ἤμην ἔμπειρος, ἤ σε καὶ τ]ὴν ἑταίραν τοῖς ἐμοῖς 
" “ " Ν Ν Ν Μ ΡΡω ΄“ “9 - 

ἐπιϊ βουλεῦσαι]; ἐγὼ μὲν γὰρ οἴομαι ὑμᾶς. διζὰ ταῦτ᾽], ὦ 

ἄνδρες δικασταί, ἐμοὶ μὲν ἂν εἰκότως συγγνώμην ἔχο[ι- 
' Τὴ “- ΑΝ  - ΓΙ ΡΟ τ᾽ [ἀ]πα[τη]θῆναι .. ......«ὐὖνον καὶ ἀτυχῆσαι τίοιούϊτῳ 
5» ͵ ’ὔ 5 ἥ 

[ἀνθρώπῳ περ)]ιπεσόντα Αθην[ογένει . (δ 

[Π 6ϑιηΐ νϑύϑι15 ἔαγα βϑάβδοίπ.] 
᾿Ὶ Ν ων Ν Ν “ 5" ’ ,ὔ ] “ 

πο δῦ ντα ἐμοὶ εἶναι, τὰ δὲ τῆς ἀπάτ[ης κέρδη αὐτ]ῷ' 

καὶ τὸν ᾿μὲϑ)᾽ Μίδα» τὸν τὸν ΡΣ . ξαι, ὃν ἄκων 

1 ἂν συνείη μοι Β (ειηι μ Ὁ, αἱ νἱ]ά.) ἂν μὴ ὧν. Β :.,.«υσομαι ἀε 
Εἰςοὶ 3 ἂντ᾽ αὐτῶν ΝΥ : τῶν παίδων Τὰ : αὐτῶν Β ὄντων ΚΒ: 
ὁμῖ οὔ πα]ν Καὶ : ὁμ[οῦ ὅσἼ]ον ἊΝ 4 τινας Ὁ 5 ἐβούλετο Ὁ : 
ἐπεβούλευσε Ἰὰ, ΡΓΙῸ δραίϊο πἰπΠη15 γενόμενος] ὡς ὧ ΕΚ: Β 
ἰεπιρίας ἐ [τῇ βούλεϊ ται], ἔφη, “ Ἑ Ἰπικράτης πράγματα ἔχειν ᾧ ἔξεστι 
6 χ[ρ]ησθ[ αι] τεοίε Β, πὲ νἱά. 11- 12 5ῈΡΡΙ. ἢ 138 οὔτε 
Ὁ : ἰογίαββε οὔτε γὰρ μυροπώλης Καὶ ΕΥαρτηθπίαπι πονππὶ ππις γαίξ 
ἄε ΕἸςοΙ 14 εἰτη Ὁ, υἱ νΙά.,) απίξα π, μ, νεὶ βίπη]α αυϊὰ 15 πρὸς] 
ἴΐα Ὁ, υἱ νιά, : ὑπὸ Β Ὁ : τῆι δὲ τ. ἑταίραι κ γὰρ εἰκός Β : νὴ Δία 
εἰκός ὟΝ : πιθανώτερα Ἐ 16 τέχνης ΝΒ: ἐργασίας κα 17 οὐκ 
ἤμην Ἰερὶξ ἀς Εἰςοὶ ἤ σε καὶ τὴν ΝΝ 18 ἐπιβουλεῦσαι Ὁ 
διὰ ταῦτ᾽] διόπερ Β 19 ἂν εἰκότως συγγνώμην ἔχοιτε] Β 
20-21 51Ρ0Ρ]. ἐς ΕΙςοὶ 22 κέρδη αὐτῷ Κα 

ων 

Δ οοινδδυς ἡ. μννμνυμνόδαο «ὁ νων 
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ΚΑΤ᾽ ΑΘΗΝΟΓΕΝΟΥ͂Σ 

φησὶν ἀπολῦσαι, τουτ΄. ... .. ... εἰν, τοῦ δὲ παιδὸς [ὃ»]} 
τότε προϊκ[ά μοι ἔφη] διδόναι, νῦν αὐτὸν͵] λαβεῖν ἀργύριον 

πολὺ πλέ]ον τῆς ἀξίας, οὐχ ὥστε ἐμὸν εἶν[αι, ἀλλ᾽ ὥστε 

ὑφ᾽ [ὑμῶν] τῇ ψήφῳ ἐλεύθερον ἀφ[εθῆναι)....... .. μέντοι 
"} 5 “ “ δ ΡΨ ΝΞ ὔοᾶσ. ει ε οι νι ρννς . μωθῆναι ὑπ᾽ ᾿Αθη- 

ν , Ω: νογένους ......«.«.«ὖᾧ δεινὸν συμβαίνοι μοι, ὦ ἄνδρες 
ΝΞΟ τπτῖῖὶα. τ» δύ. ὺ 0 τον. εἰσ . 2 .ὦ ν᾿ ἡμαῤίο 

Ε ΕΣ ., .Ψ ᾿ . ὃδὶι Γ] .Ψ .Ψ .Ψ ΕΣ .Ψ .Ψ .Ψ . Κ . .Ψ . . . ιἰα ὃε κΚ . ᾿ . . . .Ψ ου 

.Ψ .Ψ . . . . .Ψ .Ψ .Ψ 0 . ᾿Ψ .Ψ . ΚΉΚΕΨ . . .Ψ . . .Ψ . . θε ΕΣ . .Ψ . . . Ε . 

» , 
ΝΕ ᾿ ἌΆἥἬἊ͵᾿τοὔνψησας π᾿: :".΄. .". .«..... τ ιρἔἐρ νιν «ὐλον δος 

ἐφ 
ΝΎ ΝΗ Ὑε;..... ΡΣ Ὁ ΡΥ ΡΣ 

π .ὕὄ.ὄ--. πο ν᾿ ϑῦν ἐῶ ὅτ οὐχ", ΛΗ 

[Π6ϑυηΐ νούϑιιβ ίαγε ἀδςοθηῃ.] 
,ὔ “ . 5 4 Ν 
οι Τῶν μετοίκων ἀφ. . .. . . . .«.. χεσθᾶι. ἐν δὲ 

““ ͵ὔ “ Ν ᾽ὕὔ Ν Ν “ “ 3 “ 

τῷ πολέμῳ τῷ πρὸς Φίλιππον μικρὸν πρὸ τῆς μάχης ἀπέδρα 

τὴν πόλιν, καὶ μεθ᾽ ὑμῶν μὲν οὐ συνεστρατεύσατο εἰς Χαιρώ- 
ιν Ν 3 “ νι Ν ὁ ὰ ΄ νειαν, ἐξῴκησε δὲ εἰς [Τροι]ζῆνα, παρὰ τὸν νόμον ὃς κελεύει 

μι ΩΣ Ν᾿ ») Ὲ “ »] Ἄ ": “- ἔνδ[ εἰξιν)] εἰἶναι)] καὶ ἀπαγωγὴν τοῦ ἐξοικήσαντος ἐν τῷ 
7 ὃἧ , Ν ὌΠ Ὁ 7 Ν Ν 5 Ἑ 

πολέμῳ, ἐὰν πάλιν ἔλθῃ. καὶ ταῦτ ἐποίει τὴν μὲν ἐκείνων 
’, ε ᾿ ,ὔ ς ᾽ “ Ν Ὁ “ πόλιν, ὡς ἔοικε, [περιέ]σεἶσθ]αι ὑπολαμβάνων, τῆς δὲ ἡμετέρας 

͵ Ν ς “ - 5 “, 3 

θάἸνα[το]ν καταγνοῖύς]. καὶ τὰς θυγατέρας [οὐκ ἐν) τῇ παρ 
ὁ, σὲ 5 [ἦ 3 3 7 }] , ἃ ὑμῖν εὐδα[ιμον]ίᾳ ἐκθρέψαι ἠξίου, ἀλλ᾽) ἐξέδωκ[ εν] αἰὐτάϊς, ὡς 
πάλιν η....«.«.Ὁὐὐν νον ἐργασόμεϊνος ἐπ]εὶ εἰρήνη γέγονεν]. 

σὺ -.......- σιν οἵ χρησ.. ....««ὖν ὑτοὶ 

ΠΝ -ὄ τῇ εἰρήνῃ ΧΡ... .«...{{ὦ πῶ συ τ νι 
Εἷς κινδύνοις). ........π.. ... μὲν ἐν Πλαταζιαῖς] 

2 μοι ἔφη εδο αὐτὸν Β 8 πολὺ πλέον Β ([πλεὔιον })) 
3-4 εἶναι... ὑμῶν ΒΌΡΡΙ. Β 4 ἀφεθῆναι Ὁ 13 ἀπολεμώτατοι 
Ὁ Καὶ (Πἴετα δηΐε ὦ ροίεβϑε μ, ν, νῈὶ] π᾿ 6586, ποῃ κὺ: αιοά βεααϊξαγ 
ΞΏΡΡΙ. Ὁ ἀφί ύλακτοι ἕπεσθαι, 5ε4 ᾿ἰεΐεγα αηίε εσθαι νϊ εἴπ χ ε556 

ΓῚ ,, ᾿ » 7 » τὶ 14 ἀπέδρα Β απηίεε, τεςοίε πὲ νἱά. : ἀπέλιπε σε. τη ἔνδειξιν εἶναι ὰ 
18 ἐποίει Ἐὰ ΤΟ περιέσεσθαι Ν Β: περιποιήσεσθαι Ὁ κὶ 20 θάνατον 
καταγνούς Καὶ Β: [πεφευγέναι (ΡΤο Ξραῖίϊο πἰ πηι) τὴ ν κατάγνωϊ σιν] Τὰ : 
[δεῖν θά)να[ τον] καταγνῶναι] Ἅ ἡ. Οἵ, ΟΥ. 1, ο. 8 [οὐκ ἢγΎΎ Ἰύη[ σε] 
παρ᾽ ὑμῖν οὐδὲ [τέκνα ΔΝ : θυγαϊτέρας ἠγγύα οὐχ) ὑμῖν Καὶ : [ἃς 
ἐἸξῆ[ν] παρ᾽ ὑμῖν ἐγδ ιδόϊναι Β. )ε4] ᾳιοά ἴῃ Ὁ) εχβίαγε ν᾽ ἀδίυγ 

Π| 

28 

[ς0]. 14 
29 

30 



ΠῚ 

οο]. 165] 

32 

οΟ]. 160] 
Ξ" 

ΥΠΕΡΕΙΔΟΥ͂ 

ι ἘΣ ΥΤΕΡΛΌΥ οἷν το οἴ οενν 9 ϑήύσανγαεσν,ν, . «υὐ 

ἐτει ον ὁ. ᾿Αδ)ηνογ ἐν}... αἰ ννϑϑ νὰ ΟΞ 

ο᾽ὁ ΧΕΙ͂Ρ ν οὐδ ΒΡ νυν ἡόονρι.  -Ξ 

. ,᾿ , ,᾿ , ,᾿ υθ ,᾿ ,᾿ . ΕΣ 

[Πόϑιηΐ νεῦβι5 ἴθι 56Χ.} 
κὶ Ν, Ν “ ’ὔ ͵ὔ Ν, “ " [κἄτα τὰς] κοινὰς τῆς πόλεως συνθήκας παραβὰς ταῖς ἰδίαις 

(ταῖς) πρὸς ἐμὲ ἰσχυρίζεται, ὥσπερ ἄν τινα πεισθέντα ὡς ὁ 

τῶν πρὸς ὑμᾶς δικαίων καταφρονήσας οὗτος ἂν τῶν πρὸς ἐμὲ 

ἐφρόντιζεν' ὃς οὕτω πονηρός ἐστι καὶ πανταχοῦ ὅμοιος ὥστε 

καὶ εἰς Τροιζῆνα ἐλθὼν καὶ ποιησαμένων αὐτὸν Τροιζηνίων 
,ὔ « Ν ᾽7ὕ ἈΝ Ρ] “Ὁ Ν δ. Θ᾽ νυ , πολίτην, ὑποπεσὼν Μνησίαν τὸν ᾿Αργεῖον καὶ ὑπ᾽ ἐκείνου 

κατασταθεὶς [ἄρχω)]ν, ἐξέβαλεν τοὺς πολίτας ἐκ τῆς πόλεως, 
ὡς ὑμῖν αὐτοὶ μαρτυρήσουσιν" ἐνθάδε γὰρ φεύγουσιν. καὶ 

ὑμεῖς μέν, ὦ ἄνδρες δικασταί, ἐκπεσόντας αὐτοὺς ὑπεδέ- 
Ἀ ,ὔ 5 7 Ν “ «ε ’ .} -“ ξασθε καὶ πολίτας ἐποιήσασθε καὶ τῶν ὑμετέρων ἀγαθῶν 

πάντων μετέδοτε, ἀπομνημονεύσαντες τὴν εὐεργεσίαν τὴν 
Ἀ Ν ’ 5» " ΄“- ’ δ Ἂ Ἀ 

πρὸς τὸν βάρβαρον δι’ ἐτῶν πλειόνων [ἢ πεντήκοντα καὶ 

ἑκατόν, καὶ οἰόμενοι [δεῖν] τοὺς ἐν τοῖς κινδύνοις ὑμῖν χρησί- 
7 7 “ “- “ δ σὉ 

μους [γενομένους τούτους ἀτυχοῦντας ἰκουφ]ισ[ θῆναι] ὑφ 
« “ Φ Ν ε ’ὔ ς 5 Ν π᾿ ον 5 ὌπἝ Ὁ ͵ ὑμῶν. οὗτος δὲ ὁ μιαρός, [ὁ] ἀφεὶς ὑμᾶς κἀκεῖ ἐγγραφείς, 
“ “- 7, » “-“ 7 “ ,ὔ --,', Κ' Φ 

οὔτε τῆς πολιτείας [οὔτε τοῦ πλήθο]υς τῆς πόλεως οὐδέν 
“- “ “- 7] 

[ἔ]γι ἐϊποιεῖτο λόγ]ον ἀλλ᾽ οὕτως ὠμῶς τοῖς ὑπο[δεξαμένοις 

αἰὐτὸν ἐχρήσατο ὥστε. ... στα. ........{τι Ὁ 
ἐκκλησία... . ......... οὐρὰν τ... μαᾶτα 
“6 δ᾽ τ “πὰ α΄ ἃ “,ιτ ὦ. ὦνοσ}  ζα. ΣΦ .-ὉἪ »ν νοι ἃ ὃ. ὦ τὰ σ ὦ Ἔ ἪἜἝ ϑ. δ᾽ ἀν τος. 

ραν δεδιὼς ......»..τ.. τ΄. ἐν. καὶ 

5 ταῖς) τας 9, τ ἰογίαββε βϑιργα βξογίρίο 6 ταῖς δἀάϊάϊ 
1: ἄρχων Κκὶ τ6 ἤ οῃ. ΚΕὶ εἰ Ν, 5εά βρδῦιυπ,. δἱϊυϊά ἢαρτιαΐ 
17 δεῖν Κκὶ τοὺς) τότε Ἰερὶξ ἀε Εἰεοὶ 18 γενομένους 
[κουφ]ισί θῆναι] ἊΝ ἀυδιίαπέεγ : [ξεν7ισ[θῆναι] Β εἰπδοῇ : [χα]ρισί θῆναι] 
ΒΕ; ἴῃ δοῖνρο ᾿ἰξίασα φ νεγὰ νἱἀδίῃγ, νἱχ δυΐεπι ἴῃ ἴρϑο ΡΑΡΥ͂ΓΟ 
ι9ο ὁ ΚΕ: ὁ δὴ ΝΝ, 5εά πϑραίϊιπι νεΐαὶ 20 οὔτε τοῦ πλήθους 
ὟΝ : οὔτε ἄντικρυς Ὦ : οὔτε τῆς εὐνουσζτάγτης Β οὐδένα πεφύλαχε 
νόμον Ὁ : οὐδὲν πεφρόντικε πλέον ἊΝ : οὐδὲν ἀπεδείξατο ἄξιον Β 
21 ὠμῶς ομως θ΄, οοττ. θ᾽ ὑποδεξαμένοις Β, τοοεία υἱ νἸἀδίιγ: τῆς 
δεξαμένης ΝΝ : τῆς πόλεως ὑφ᾽ ἑαυτὸν ἐποιήσατο Ἐὰ 24 ἀεβιίπε 
νΘΥΓΘῸ5 ΔΠΠΟΠ ᾿ποαυζΠῈ 

5 

25: 



ΙοΟ 

18 

20 

ΚΑΤ᾽ ΑΘΗΝΟΓΕΝΟΥΣ 

ἀληθῆ λέγω, ἀναγνώσεται ὑμῖν πρῶτον μὲν τὸν νόμον ὃς 

οὐκ ἐᾷ τοὺς μετοίκους ἐξοικεῖν ἐν τῷ πολέμῳ, ἔπειτα τὴν 

Τροιζηνίων μαρτυρίαν, πρὸς δὲ τούτοις τὸ τῶν [αὐτῶν 
ἐκείνων ψήφισμα ὃ ἐψηφίσαντο τῇ πόλει τῇ ὑμετέρᾳ, δι᾿ 
ὃ ὑμεῖς αὐτοὺς [ὑπεδέξασθε] καὶ πολίτας ἐποιήσασθε. ἀνά- 

γνωθι. 

ΙΝΟΜ ΟΣ] ΜμΜαΑρΡΤΥΡια [ΨΗΦΙΣΜ)Α 

λα[βέ μοι νῦν καὶ τὴ]ν τοῦ κηδίεστ]οῦ αὐτοῦ μαρτυρίαν] 

ΝΞ οὐδσια΄. -. »ιιλατ... πα. ...0.0.ς ἀν... .ἢ- 

τὰ χειωθένίτα. .. ...... ἐἀδηνς δον δ ον ΟΕ Ἐν 

ΝΠ ΞΞΕΡὈὈΎΎἸἸΊΉὌὌΉΤΟὌὔοθΌῦυυσςς.ἱ5-.-....} «Ὁ [τὴ]ν Ἄντιο. 
ΝΕ  Ἰ.--ε...ὐ0νὐνὐ το εὐ μαβηυρ]ο: 

[Πεϑηΐ νεύϑιι5 ἔεγα ἀθοαη.] 
νι ’ Ἂς μὴν πὸ, ἊΓ ,ὔ ᾿ς δ. ἃ ’ 
[ἀκηκόατε μὲν οὖν, ὦ ἄνδρες δικασταί, τὰ ὑπὸ τούτων πρα]- 

΄ νὰ ’ 5 7 ᾿ δ 3 7 Ν 

χθέντα καὶ ὃν τρόπον ἐϊπεβούλευσεν ἐ]μοὶ ᾿Αθηνογένης, καὶ 
«ς ε΄. ὦ ’ [ Ν ἣν ᾿ δ. ὰ Ν Ν “ 

ὡς ὑμῖν πίροδότης εὕρηται. τὸν δὴ καὶ ἰδίᾳ πονηρὸν [καὶ τῆς 

πόλε]ως τὴν σωτηρίαν ἀπελπίσαντα καὶ τὸ κοινὸν] ἐγκατα- 
λιπόντα, καὶ παρ᾽ οὺς ἐξῴκησεν πολλοὺς] ἀναστάτους ποιή- 

΄“ « 7 }] ’ 3 , " 

σαντα, [τοῦτον ὑποχείριον] εἰληφότες οὐ κολάσετε; κ[ἄγωγε, 
ΦὋΦῬ νΝ ’ὔ ͵ ε “ ὦ ἄνδρες διϊκασταί, δέομαι ὑμῶν ..... ... 

εἾ “ ,ὔ ᾽ “ πττπῦῦ σκεψαμένους .΄... τ. {Ὁ {ννο ως ταἸύτῃ τῇ 

ΝΕ ὌἜὌὈὄὔΕεΥττοθ.--ὕ-.-:-.-.-- ν ἐλεεῖν οὔ τὸν ᾧ΄. «τ 
ἐ 

Ν᾿ ἐὰν ἁλῷ οὐδὲν πάσχων]... .. «τ. 1 

.Ψ .Ψ ᾿.Ψ . . .Φ .Φ .Ψ ὃε ΤΟΤ . . Τι παλ . ᾿ . ᾿ .Ψ .Ψ . . . . . . . . ΕΣ .Ψ .Ψ . 

3 αὐτῶν ἐκείνων ) Τροιζηνίων Β 5. ὑπεδέξασθε Καὶ 7 5ἘὈΡΡΙ. 
Ἀ κηδί εστοῦ τ]οῦ Ἀὶ ΝΝ, 5εἀ 5ραξϊιιη πο βυβῆοϊς 8 πα) νεὶ 
τια 13 ἀκηκόατε... τούτων τεϑίϊξιϊ ΕΧΕΙΠΡΙὶ ργαίϊα 14 ἐπι- 
βεβούλευκεν ΝΝ Β : ἐπεβεβουλεύκει καὶ 15. προδότης ᾿ὰ εὕρηται Ὁ 
καὶ τῆς πόλεως Ὁ 16 τὸ κοινὸν] ὑμᾶς ΕΒ: τὴν χώραν ἊΝ 
17 ἐξῴκησεν ΝΝ : ἐξώικει πολλοὺς τούτους Κι, οπ!. Β 18 τοῦτον 
ὑποχείριον) τοῦτον κρινόμενον ΝΝ (εχ ΟΥ̓. ἰϊ, α. τι; ἰδὲ αὐΐεπὶ κρινόμενον 
ΠΟΙ ΡΕΓ 56 5ἰδΐ, βϑεὰ οἱιπὶ νεῦθὶβ τὸ τρίτον σοπ] ΡΊΓΓ) : τοῦτον ὑμεῖς 
νῦν Β καὶ ἔγωγε Ὁ Καὶ : καὶ ἐγώ Β 21 ἐλεεῖν Β : ἐλεεινὸν Ὁ : 
ἐλθεῖν ΕῪῊΝ 22 πάσχωϊν) ἊΝ Ὁ : πάσχεϊ ιν) Β ; ἰη Τὶ νϊάεξαν 
ῳω 558 

ἯΙ 

34 
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ΠῚ ΥὙΠΕΡΕΙΔΟΥ ΚΑΤ᾽ ΑΘΗΝΟΓΕΝΟΥΣ 

δ᾽ ἂν ἀϊποϊφύγῃ με. τυ ΣΥΝ 
μαι. οὗ γὰ δϑυν δ τις ρου 
ν οὐδὲ [πολλόν ἐυτο τῶν ΣΌΣ α». ΟΣ 
ἀναχ νιν ΟΣ ΟΣ ΟΣ ΑΝ ΝῊ ΞΡ 
διε ἀσυϊα το Ὁ ΕΙΣ ΎΒΩΣ ς ἐξ αἰὐτ]ῶν τ΄... 5 

[Πϑδϑυπηΐ νούϑιια οοΐο ναὶ πηΐηιι5. 

2. οὐ] σὺ Ἰερὶὶ ἀε Εἰςοὶ, 

Ἐταρπιθηΐϊαπη αυοα βασι ἰογίαθθθ ἰπ αἊχίγαμηδ. 

σοἸαγηηα ἀποάδοϊπηα Ἰοσδηάιιπ) αϑί ; 4ι18ΠΔῈ ΟΡ ΠΙΟΠΕΠῚ 
Β. ΄ιοσια ρύοθδί. 

ΡΟ οτος ἃ ΑΨΤΉσ .....ὐνν τ. 0 ΔεΕΚῈ 

ἀκ λδο φϑλυβαδνα τα πέπονθεν τ. ........ Ὁ. ΠῚ 

ττο ἀπ  δολοναν [ὀϊφείλουσἶι)..... 2 ι 
. [π]ωποτε ἀπέλυσεν... .. ... [ὦ ἄνδ]ρες δικασίταί, οὐ] 

δεῖ συ[γγνώμην ἔχειν] .. ....«..ὔ τοῦ... Ὁ 
ΎΎΥΡ ας κατα 

Τη τηδύρίηςξ βἰηἰϑίγο σο] πηηδα βεαιεης5 νἀδηζιαν γε] - 

αυΐϊαθ ραιςαθ, συδιιπὶ [1 {{εῦαθ δια 5ο]δα Ἴσαία ἱερὶ 

Ῥοϑϑβιηΐ. 

ΑΙΐὰ παρπηεηΐα αυβίίιοι 1] ἢΪ51 1 οτα5 δα ο 55: ΠΊ85 
βεγνδηῃηίΐ. 



Ιν (ΠῚ 

ΥΠῈΡ ΕΥ̓ΞΕΝΙΠΠΟΥ ΕἸΣΑΓΓΈΛΙΑΣ 

ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡῸΣ ΠΟΛΥΕΥΚΤΟΝ 

2 Φ-Ψ Ὄ ΥΩ. Ν Ν Ν 

Αλλ΄ ἔγωγε, ὦ ἄνδρες δικασταί, ὅπερ καὶ πρὸς τοὺς παρα- 
’ 5 Ἄ Ν “ 3 Ν 7 καθημένους ἀρτίως ἔλεγον, θαυμάζω εἰ μὴ προσίστανται 

ἤδη ὑμῖν αἱ τοιαῦται εἰσαγγελίαι. τὸ μὲν γὰρ πρότερον 
5 7] 3 Μὰ δι ΄ Ν 7 Ν 

εἰσηγγέλλοντο παρ ὑμῖν Τιμόμαχος καὶ Λεωσθένης καὶ 

5 Καλλίστρατος καὶ Φίλων ὁ ἐξ ᾿Αναίων καὶ Θεότιμος ὁ 

Σηστὸν ἀπολέσας καὶ ἕτεροι τοιοῦτοι: καὶ οἱ μὲν αὐτῶν ναῦς ἤ ρ μ 
“π8 μ᾿ “ ε Ν ’, 3 ΄, ς Ν 

αἰτίαν ἔχοντες προδοῦναι, οἱ δὲ πόλεις ᾿Αθηναίων, ὁ δὲ 
«7 δ. ΄ Ν ἈῊΡ ΜΓ “ 7 Ν » 7, 
ῥήτωρ ὧν λέγειν μὴ τὰ ἄριστα τῷ δήμῳ. καὶ οὔτε τούτων 

Ε » }] Ν ε 7] Ν 5 “- 5 3 3 Ν ὕ πέντε ὄντων οὐδεὶς ὑπέμεινε τὸν ἀγῶνα, ἀλλ᾽ αὐτοὶ ᾧχοντο 
το φεύγοντες ἐκ τῆς πόλεως, οὔτ᾽ ἄλλοι πολλοὶ τῶν εἰσαγγελ- 

λομένων, ἀλλ᾽ ἣν σπάνιον ἰδεῖν ἀπ᾽ εἰσαγγελίας τινὰ κρινό- 
μενον ὑπακούσαντα εἰς τὸ δικαστήριον: οὕτως ὑπὲρ μεγάλων 

ἀδικημάτων καὶ περιφανῶν αἱ εἰσαγγελίαι τότε ἦσαν. νυνὶ 
δὲ τὸ γιγνόμενον ἐν τῇ πόλει πάνυ καταγέλαστόν ἐστιν. 

15 Διογνίδης μὲν καὶ ᾿Αντίδωρος ὁ μέτοικος εἰσαγγέλλονται 
ε 7 “- Ἂς 3 7, ον ΨΟΝ - ᾿ ’ὔ 
ὡς πλέονος μισθοῦντες τὰς αὐλητρίδας ἢ ὁ νόμος κελεύει, 

᾿Αγασικλῆς δ᾽ ὁ ἐκ Πειραιέως ὅτι εἰς ᾿Αλιμουσίους ἐνεγράφη, 
Ἑ ““ 

Εὐξένιππος δ᾽ ὑπὲρ τῶν ἐνυπνίων ὧν φησιν ἑωρακέναι" ὧν 
᾿ “ “ “- “- 

οὐδεμία δήπου τῶν αἰτιῶν τούτων οὐδὲν κοινωνεῖ τῷ εἰσαγ- 

20 γελτικῷ νόμῳ. 
Καίτοι, ὦ ἄνδρες δικασταί, ἐπὶ τῶν δημοσίων ἀγώνων οὐ 

ἐν Ν - 

χρὴ τοὺς δικαστὰς πρότερον τὰ καθ᾽ ἕκαστα τῆς κατηγορίας 

Τιΐα]ι5 ἴπ ἢ εχϑίαι. (ΟἹ. 1 -Ξ- οοὶ]. τ8 εὐἀϊοη!β ΒΙαββϑίδηδε 5. ἐὲ 
᾿Αναίων] Αἰξωνεὺς σοπὶ. ϑεμηεϊάαννίη τι ἀλλ᾿ «εὖ ἰδεῖν οἵην 
ἴη5. ἢ" 14 γινόμενον (ἢ, εἰ 51Π}11}1 4110], αιαθ ΠοΠ Δ Ρ] 5 ποίανὶ 
17 Αγησικλὴς «ἤ, σοττ. ΒΑΡ. εχ Ηδτγροογαίϊζοπε εἰ 5υἱάᾳ 5, ν. 

[ςο]. 1 
Ι 

[ςο]. 2 

[ςο]. 8 



ΙΝ 

οΟἱ. 4] 

οΟ]. δ] 

ΤΟΙ. 6] 
ὃ 

ΥΠΕΡΕΙΔΟΥ͂ 

ε , 5» ΄ Ἀ Ὁ 3 κ᾿ “-. 4 -“ ᾿ 

ὑπομένειν ἀκούειν, πρὶν αὐτὸ τὸ κεφάλαιον τοῦ ἀγῶνος καὶ 

τὴν ἀντιγραφὴν ἐξετάσωσιν εἰ ἔστιν ἐκ τῶν νόμων ἣ 
͵ Ν -“" 

μή: οὐ μὰ Δία οὐχ ὥσπερ ἐν τῇ κατηγορίᾳ Πολύευκτος 
Ν » “ “ Ν ») , ᾿] 7 

ἔλεγεν, οὐ φάσκων δεῖν τοὺς ἀπολογουμένους ἰσχυρίζεσθαι 
“ ““ ἁ “ “ τῷ εἰσαγγελτικῷ νόμῳ, ὃς κελεύει κατὰ τῶν ῥητόρων αὐτῶν 5 

τὰς εἰσαγγελίας εἷναι περὶ τοῦ λέγει!" μὴ τὰ ἄριστα τῷ 
ΓΖ, » Ν, , » ,7 5 Ν Ν Μ ΄ 

δήμῳ, οὐ κατὰ πάντων Αθηναίων. ἐγὼ δὲ οὔτε πρό- 
Ε Ἀ Ἂ 7 δ ΄ " 7 φΦ τερον οὐδενὸς ἂν μνησθείην ἢ τούτου, οὔτε πλείους οἶμαι 

δεῖν λόγους ποιεῖσθαι περὶ ἄλλου τινός, ἢ ὅπως. ἐν δημο- 

κρατίᾳ κύριοι οἱ νόμοι ἔσονται, καὶ αἱ εἰσαγγελίαι καὶ αἱ 
Υ ΄ὔ Ν Ν , 5. "Ὁ ᾿] Ν , ἄλλαι κρίσεις κατὰ τοὺς νόμους εἰσίασιν εἰς τὸ δικαστήριον. 

διὰ τοῦτο γὰρ ὑμεῖς ὑπὲρ ἁπάντων τῶν ἀδικημάτων, ὅσα 
Ν 5 “ ’ ’ Ν Ν ἈΝ « , ἔστιν ἐν τῇ πόλει, νόμους ἔθεσθε χωρὶς περὶ ἑκάστου 

Βι.. "ὧν 5 “ Ν ὃ. Ὁ “ 4 γ᾽ Ν 
αὐτῶν. ἀσεβεῖ τις περὶ τὰ ἱερά γράφεται ἀσεβείας πρὸς 

Ν 4 “ ΄ 5 ν Ν 4 φ “ “ ε 

τὸν βασιλέα.---Ἀφαῦλοὸς ἐστι πρὸς τοὺς ἑαυτοῦ γονεῖς" ὁ 

ἄρχων ἐπὶ τούτου κάθηται.---παράνομά τις ἐν τῇ πόλει 
“ “ “ » 5 “ Ν “-“ 

γράφει: θεσμοθετῶν συνέδριον ἔστι.--- ἀπαγωγῆς ἄξια ποιεῖ" 
.} ᾿ ΄“ μ᾿ ,ὔ Ν 8, ἃ Ν ’, Δι συν 

ἀρχὴ τῶν ἕνδεκα καθέστηκε.-- τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ἐπὶ 
“ ΝΜ 5 “ « ἥ Ν ΄’ δι ὧν Ν Ν τῶν ἄλλων ἀδικημάτων ἁπάντων καὶ νόμους καὶ ἀρχὰς καὶ 

δικαστήρια τὰ προσήκοντα ἑκάστοις αὐτῶν ἀπέδοτε. ὑπὲρ 
᾽, Φ Μ “ Ν ᾿] ᾽ὔ 7ὔ “΄ὋἝ“ 3 

τίνων οὖν οἴεσθε δεῖν τὰς εἰσαγγελίας γίγνεσθαι; τοῦτ 

ἤδη καθ᾽ ἕκαστον ἐν τῷ νόμῳ ἐγράψατε, ἵνα μὴ ἀγνοῇ θη ε 9 νομῷ ἐγράψατε, 'Ψὰ μὴ ἀγνθῃ 
7 ΡΟ 3 7ὔ { ᾿ς “ ᾿ 3 ,ὔ 

μηδείς" “ ἐὰν τις, φησί, “τὸν δῆμον τὸν ᾿Αθηναίων κατα- 

λύῃ".---ΟαΕἰκότως, ὦ ἄνδρες δικασταί: ἡ γὰρ τοιαύτη αἰτία οὐ ῃ" ---εἰκότως, ὦ ἄνδρες δικασταί: ἡ γὰρ τη αἱ 
παραδέχεται σκῆψιν οὐδεμίαν οὐδενὸς οὐδ᾽ ὑπωμοσίαν, ἀλλὰ 

“ “- δ 

τὴν ταχίστην αὐτὴν δεῖ εἶναι ἐν τῷ δικαστηρίφῳ"----ἢ “ συνίῃ 
“ “Ὁ. μὴ 4 

ποι ἐπὶ καταλύσει τοῦ δήμου ἢ ἑταιρικὸν συναγάγῃ, ἢ ἐάν 
“ς᾽ Δ “. “Ὁ, “Ἃ, , 

τις πόλιν τινὰ προδῷ ἢ ναῦς ἢ πεζὴν ἢ ναυτικὴν στρατιάν, 
Ὁ 8} “Ὁ, Ν ,ὔ Ν Ν “ 7 πᾳ, ᾿' 

ἢ ῥήτωρ ὧν μὴ λέγῃ τὰ ἄριστα τῷ δήμῳ τῷ ᾿Αθηναίων 

χρήματα λαμβάνων" τὰ μὲν ἄνω τοῦ νόμου κατὰ πάντων 

Ι πρὶν ἂν Θοῃπεϊάεννίη, (Ὀ. 6 μὴ] μὴ ου , οὐ ἀεϊ. ΒΔ4}., 
εἀά. ςείί. 14. γράφεται ἀσ.} Ὕραφαι βασ. ἢ". β ἀεὶ. ἢ" ; γραφαὶ 
βῖπε νεγῦο ΒδρΡ., Β, εἰσὶν 44. (Ρ., 411] 21 οἴεσθε) ῴεσθε (Ὀ., Β 
23 καταλύσῃ «π΄, οοττ. ἢ! 27 ποι] που «(Π΄, σοτγ. (ἢ' 
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“ “ 2 ,ὔ Ν Ν 3 , τῶν πολιτῶν γράψαντες (ἐκ πάντων γὰρ καὶ τἀδικήματα 
“ “ “ ᾽ πε 40 

ταῦτα γένοιτ᾽ ἄν), τὸ δὲ τελευταῖον τοῦ νόμου κατ᾽ αὐτῶν 
“ « ’ὔ 53 Φ ΝΜ Ν Ν ν ͵7 

τῶν ῥητόρων, παρ᾽ οἷς ἔστιν καὶ τὸ γράφειν τὰ ψηφίσματα. 

ἐμαίνεσθε γὰρ ἄν, εἰ ἄλλον τινὰ τρόπον τὸν νόμον τοῦτον 
Ν Ων “ ᾿Ὶ Ν Ν Ν Ν Ν :] 7 5 “ ἔθεσθε ἢ οὕτως" εἰ τὰς μὲν τιμὰς καὶ τὰς ὠφελίας ἐκ τοῦ 

λέγειν οἱ ῥήτορες καρποῦνται, τοὺς δὲ κινδύνους ὑπὲρ αὐτῶν 

τοῖς ἰδιώταις ἀνεθήκατε. ἀλλ᾽ ὅμως Πολύευκτος οὕτως 
»] Ν τ “ “ }] ἕ ΄, 9 Ν - Ν 
ἐστὶν ἀνδρεῖος, ὥστε εἰσαγγελίαν διώκων οὐκ ἔφη δεῖν τοὺς 

φεύγοντας τῷ εἰσαγγελτικῷ νόμῳ χρῆσθαι. καὶ οἱ μὲν 
ἄλλοι πάντες κατήγοροι, ὅταν οἴωνται δεῖν ἐν τῷ προτέρῳ 
λόγῳ ὑφελεῖν τῶν φευγόντων τὰς ἀπολογίας, τοῦτο παρα- 

᾿ “ “ ἥν. ἃ 7 “5 ͵7ὕ ΄“ 5 

κελεύονται τοῖς δικασταῖς, μὴ ἐθέλειν ἀκούειν τῶν ἀπολογου- 
, 5 Ν “ ’ Ἷ, 4 ὌΝ τὰ Ν 

μένων, ἐάν τινες ἔξω τοῦ νόμου λέγωσιν, ἀλλ᾽ ἀπαντᾶν πρὸς 
Ν ’, Ν ͵ὔ ἣς ’ » ’ὔ Ν Ν 

τὰ λεγόμενα καὶ κελεύειν τὸν νόμον ἀναγιγνώσκειν" σὺ δὲ 

τοὐναντίον τὴν εἰς τοὺς νόμους καταφυγὴν ἐκ τῆς ἀπολογίας 

οἴει δεῖν ἀφελέσθαι Εἰὐξενίππου. 
Καὶ πρὸς τούτοις οὐδὲ βοηθεῖν οὐδένα φὴς δεῖν αὐτῷ 

ΘΝ ᾽ὔ ΜΝ ᾳ ͵ “ “ ΄ 

οὐδὲ συναγορεύειν, ἀλλὰ παρακελεύῃ τοῖς δικασταῖς μὴ 
7] “ ““ θέλειν ἀκούειν τῶν ἀναβαινόντων. καίτοι τί τούτου τῶν 

“ ΩΥ “ 

ἐν τῇ πόλει βέλτιον ἢ δημοτικώτερόν ἐστι, πολλῶν καὶ 
" ἤν » ΝΠ 6 , 2 Ἁ }] 4“. χὰπ Ν 
ἄλλων καλῶν ὄντων, ἢ ὁπόταν τις ἰδιώτης εἰς ἀγῶνα καὶ 

Ν Ν Ἑ ς Ν «ς “ 9 ἴω 

κίνδυνον καταστὰς μὴ δύνηται ὑπὲρ ἑαυτοῦ ἀπολογεῖσθαι, 
Ν ἴω ἴω “- 

τούτῳ τὸν βουλόμενον τῶν πολιτῶν ἐξεῖναι ἀναβάντα βοη- 

θῆσαι καὶ τοὺς δικαστὰς ὑπὲρ τοῦ πράγματος τὰ δίκαια 
, 5 ὃς Ν ᾽7ὔ Ἕ ΩΝ ,ὔ ἥ 3 7 

διδάξαι; ἀλλὰ νὴ Δία αὐτὸς τοιούτῳ πράγματι οὐ κέχρησαι, 
3 Ν “ἅμ ᾿ς “ Ε 

ἀλλ᾽ ὅτ᾽ ἔφευγες τὸν ἀγῶνα ὑπ᾽ ᾿Αλεξάνδρου τοῦ ἐξ Οἴου, 
΄ Ν ’, ε “ 2 ,ὔ “ ἘΜΉΝ Ὁ λ 

δέκα μὲν συνηγόρους ἐκ τῆς Αἰγηΐδος φυλῆς ἡτήσω, ὧν καὶ 
5 Ν - 5 Ν “ “ 5 

ἐγὼ εἷς ἦν αἱρεθεὶς ὑπὸ σοῦ, ἐκ δὲ τῶν ἄλλων ᾿Αθηναίων 
3 ἀλ  αΝς ἢ Ν 7 μ 7 Ν Ν 
ἐκάλεις ἐπὶ τὸ δικαστήριον τοὺς βοηθήσοντάς σοι. καὶ τὰ 

Ε “». ΄“- ΄ “" “ 

μὲν ἄλλα τί δεῖ λέγειν; αὐτῷ δὲ τούτῳ τῷ ἀγῶνι πῶς κέ- 

2 κατ᾽ αὐτῶν] κατὰ τῶν «π΄, οοττ. (ΕΣ 5. εἰ τὰς] ἡ τας «ἢὑ, 
ΠοΥΓ, «{' 17 φὴς) ἰἴΐα (πο φηιξὺ 5ΕΠΊΡΟΥ ἴῃ «ἤ, εἰ ἴῃ 4115. ψφιοαις 
ΡΑΡυΓὶ5 19 τούτου τῶν ΟΡ., Β : τούτων  : τούτων νεὶ] τούτου 
εαά. ςεἰί, 26 αγωνατουεζξουου ἢ , σοττ. ἢ" 27 Αἰγηιδος, 56. 
Αἰγηίδος ( : Αἰγῇδος Β, {Ππ4 ροείϊοιτη, πο Αἰέϊοιπι, τερυΐδηβ 
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» ,’ « ’ " ,ὔ » ΄-“ 

χρῆσαι; οὐ κατηγόρησας ὑπόσα ἐβούλου; οὐ Λυκοῦργον 
ἐκάλεις συγκατηγορήσοντα, οὔτε τῷ λέγειν οὐδενὸς τῶν ἐν 

τῇ πόλει καταδεέστερον ὄντα, παρὰ τούτοις τε μέτριον καὶ 
"» ΄- “ Ψ “ κ Ν Ν Ἀ ͵ὔ 

ἐπιεικῆ δοκοῦντα εἷναι; εἶτα σοὶ μὲν ἔξεστι καὶ φεύγοντι 
Ν 7 -“ Ἁ 7 Ν ’ὔ 

τοὺς βοηθήσοντας καλεῖν καὶ διώκοντι τοὺς συγκατηγόρους 5 
5 “ ἃ Ε] ,ὔ δι. “ ͵ “-“ 

ἀναβιβάσασθαι, ὃς οὐ μόνον ὑπὲρ σεαυτοῦ δύνασαι εἰπεῖν, 
5 Ν δ'ϑ 0 σ΄ ’ ’ , ε Ψ ᾽ ἀλλὰ καὶ ὅλῃ (τῇ) πόλει πράγματα παρέχειν ἱκανὸς εἶ, Εὐ- 

7, ϑ Νν ᾽ ΄ 5 Ν Ν ΄ ᾽ Ν 
ξενίππῳ δ᾽ ὅτι ἰδιώτης ἐστὶ καὶ πρεσβύτερος οὐδὲ τοὺς 

φίλους καὶ τοὺς οἰκείους ἐξέσται βοηθεῖν, εἰ δὲ μή, διαβλη- 

θήσονται ὑπὸ σοῦ; 
Ν ᾽ὔ Ν, Ν ,ὔ ᾿ “ ; 5 Ν Νὴ Δία, τὰ γὰρ πεπραγμένα αὐτῷ δεινά ἐστι καὶ ἄξια 

ς ε Ν , ε “᾿ ΄, , “ιν 
θανάτου, ὡς σὺ λέγεις ἐν τῇ κατηγορίᾳ. σκέψασθε δή, ὦ 
Ν 7 3 ἃ [ἡ 5 “ 5 ε 

ἄνδρες δικασταί, καθ᾽ ἕν ἕκαστον αὐτῶν ἐξετάζοντες. ὃ 
“ 7 : ᾽ 7 ,ὕ ϑ. κα ἔνα “» ᾿ 

δῆμος προσέταξεν Εὐξενίππῳ τρίτῳ αὐτῷ ἐγκατακλιθῆναϊ 
»] δ... ’ ᾿Ρ Ν Ν »] ͵ὔ ’ ᾿] -“ ΡῚ “-“ 

εἰς τὸ ἱερόν, οὗτος δὲ κοιμηθεὶς ἐνύπνιόν φησιν ἰδεῖν, ὃ τῷ 
΄ 5 “-  νς Ν ε ͵ 4 Ν ᾿ ᾿ 

δήμῳ ἀπαγγεῖλαι. τοῦτ᾽ εἰ μὲν ὑπελάμβανες ἀληθὲς εἶναι, καὶ 
ἁ Ω 9 ἂν, δ ΄“σ 9 “αἰ “ ΄“΄ ᾿ ΄“ 

ὃ εἶδεν ἐν τῷ ὕπνῳ τοῦτ᾽ αὐτὸν ἀπαγγεῖλαι πρὸς τὸν δῆμον, 
’ὔ πινα -", Δ Ἀ ϑ... ὡδι, ,ὔ φῃ δ 

τί καὶ ἀδικεῖ, ἃ ὁ θεὸς αὐτῷ προσέταττε ταῦτ᾽ ἐξαγγείλας πρὸς 
᾿Αθηναίους; εἰ δέ, ὥσπερ νυνὶ λέγεις, ἡγοῦ αὐτὸν καταψεύ- 

“ “ ᾿ ’ ’ Ν .] “ »} 

σασθαι τοῦ θεοῦ καὶ χαριζύμενόν τισι μὴ τἀληθῆ ἀπηγ- 
’ὔ “ 7 }] 7 5» “ Ν ᾿, '.. "ὦ 

γελκέναι τῷ δήμῳ, οὐ ψήφισμα ἐχρῆν σε πρὸς τὸ ἐνύπνιον 

γράφειν, ἀλλ᾽ ὅπερ ὁ πρότερος ἐμοῦ λέγων εἶπεν, εἰς Δελφοὺς 

πέμψαντα πυθέσθαι παρὰ τοῦ θεοῦ τὴν ἀλήθειαν. σὺ δὲ 
τοῦτο μὲν οὐκ ἐποίησας, ψήφισμα δὲ αὐτοτελὲς ἔγραψας 
κατὰ δυοῖν φυλαῖν οὐ μόνον ἀδικώτατον, ἀλλὰ καὶ ἐναντίον 
αὐτὸ ἑαυτῷ' δι’ ὅπερ ἥλως παρανόμων, οὐ δι’ Εὐξένιππον. 

᾿Εξετάσωμεν δὲ περὶ αὐτοῦ τουτονὶ τὸν τρόπον. αἷἱἷ φυλαὶ 
“ -- ,ὔ σύνδυο γενόμεναι τὰ ὄρη τὰ ἐν ᾿Ωρωπῷ διείλοντο, τοῦ δήμου 

αὐταῖς δόντος. τοῦτο τὸ ὄρος ἔλαχεν ᾿Ακαμαντὶς καὶ Ἵπ- 
“ Ν ποθοωντίς. ταύτας τὰς φυλὰς ἔγραψας ἀποδοῦναι τὸ ὄρος 

“, Ὁ ’ τῷ ᾿Αμφιαράῳ καὶ τὴν τιμὴν ὧν ἀπέδοντο, ὡς πρότερον 

τοὺς ὁριστὰς τοὺς πεντήκοντα ἐξελόντας αὐτὸ τῷ θεῷ καὶ 

7 τῇ αἀά. ΟΡ. 
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5" ,ὔ Ν }] ’ Ν ᾽ὔ Ν »] 7 

ἀφορίσαντας, καὶ οὐ προσηκόντως τὰς δύο φυλὰς ἐχούσας 
“- 

τὸ ὄρος. μικρὸν δὲ διαλιπὼν ἐν ταὐτῷ ψηφίσματι γράφεις 
“-“ “ “ “ 

τὰς ὀκτὼ φυλὰς πορίσαι ταῖν δυοῖν φυλαῖν τὰ διάφορα καὶ 
“5 [Φ] Ὡ“ Ν 3 “ ζ ᾽ Ν Μ» 

ἀποδοῦναι, ὅπως ἂν μὴ ἐλαττῶνται. καίτοι εἰ μὲν ἴδιον 
"ἁ ΄“΄ “" 5 “ ᾿ » “-“ 5 4 “ Ν ᾿ " 

5 (ὃν) τῶν φυλῶν ἀφῃροῦ τὸ ὅρος, πὼς οὐκ ὀργῆς ἄξιος; εἰ 
Ν ων , » Ν “ ΨΑ. Ν ᾽ὔ 

δὲ μὴ προσηκόντως εἶχον αὐτό, ἀλλὰ τοῦ θεοῦ ὄν, διὰ τί 

τὰς ἄλλας φυλὰς ἔγραφες αὐταῖς προσαποδιδόναι ἀργύριον; 

ἀγαπητὸν γὰρ ἦν αὐταῖς εἰ τὰ τοῦ θεοῦ ἀποδώσουσιν καὶ 
μὴ προσαποτείσουσιν ἀργύριον. 

΄-“'΄ 3 μι “ Τς 5 ’ }] 5 “ 5 ’ 

Ιο Ταῦτ᾽ ἐν τῷ δικαστηρίῳ ἐξεταζόμενα οὐκ ὀρθῶς ἐδόκει 
“ὍὋΦ 4 

γεγράφθαι, ἀλλὰ κατεψηφίσαντό σου οἱ δικασταί. εἶτ᾽ εἰ 
΄ς ἂ' ,ὔ Ἂς 4 ᾽ δ ,ὔ ι ὦ “ 

μὲν ἀπέφυγες τὴν γραφὴν, οὐκ ἂν κατεψεύσατο οὗτος τοῦ 

θεοῦ, ἐπειδὴ δὲ συνέβη σοι ἁλῶναι, Εὐξένιππον δεῖ ἀπο- 
, ᾿ ᾽ Ἂς “ “ ’ὔ , λωλέναι. καὶ σοὶ μὲν τῷ τοιοῦτο ψήφισμα γράψαντι πέντε 

Ν “- ᾿ ΄ Ν Ν ΄ ᾿] 4 Ἀ 
τῷ καὶ εἴκοσι δραχμῶν ἐτιμήθη, τὸν δὲ κατακλιθέντα εἰς τὸ ἱερὸν 

“ ᾿ ’ὔ 3. 5 ὌΝ “ Ὁ Ϊ τοῦ δήμου κελεύσαντος μηδ ἐν τῇ Αττικῇῃ δεῖ τεθαφθαι. 
Ν ᾿ς , , 3 Ναί: δεινὰ γὰρ ἐποίησεν περὶ τὴν φιάλην, ἐάσας ᾿Ολυμ- 

, »] - : Δ, ΤᾺΝ “ «ς 7 “ Ν“ 
πιάδα ἀναθεῖναι εἰς τὸ ἄγαλμα τῆς Ὑγιείας. τοῦτο γὰρ 

ὑπολαμβάνεις, ἐφόδιον ἑαυτῷ εἰς τὸν ἀγῶνα τὸ ἐκείνης ὄνομα μ ᾿ : γ ῆ μ 
Ζ Ἂ ᾿ “ “ ») 7ὔ 2. παραφέρων καὶ κολακείαν ψευδῆ κατηγορῶν Εὐξενίππου, 

μῖσος καὶ ὀργὴν αὐτῷ συλλέξειν παρὰ τῶν δικαστῶν. δεῖ 
,ὔ μὴ “- - 

δέ, ὦ βέλτιστε, μὴ ἐπὶ τῷ ᾿Ολυμπιάδος ὀνόματι καὶ τῷ 
3 “- “- “ Αλεξάνδρου τῶν πολιτῶν τινα ζητεῖν κακόν τι ἐργάσασθαι, 
5 3. Ψ 5 “ Ν Ν “ Ν 3 ῳ 5 ͵ 
ἀλλ᾽ ὅταν ἐκεῖνοι πρὸς τὸν δῆμον τὸν Αθηναίων ἐπιστέλ- 

λλωσι μὴ τὰ δίκαια μηδὲ τὰ προσήκοντα, τότε ἀναστάντα 

ὑπὲρ τῆς πόλεως ἀντιλέγειν καὶ πρὸς τοὺς ἥκοντας παρ᾽ 
αὐτῶν δικαιολογεῖσθαι καὶ εἰς τὸ κοινὸν τῶν Ἑλλήνων 

συνέδριον πορεύεσθαι βοηθήσοντα τῇ πατρίδι. σὺ δ᾽ ἐκεῖ ρ ηθή ἢ πατρίδι. 
Ν 3 ’ μι ,ὔ 5. Ν ’ ἈΝ 3 “ 5 7 μὲν οὐδεπώποτε ἀνέστης οὐδὲ λόγον περὶ αὐτῶν ἐποιήσω, 

30 ἐνθάδε δὲ μισεῖς ᾿Ολυμπιάδα ἐπὶ τῷ ἀπολέσαι Εὐξένιππον, 

8 πορίσαι (Ὁ., Β : ποιῆσαι ἢ ταῖν ΒΔ. : ταν (ὦ : τοῖν ΔΝ εβίοτ- 
Δ ηΠ, Β 5 ὃν 4644, (Ρ, ; ρΡοβὲ ἄξιος ἰάδπὶ εἶ ἐχοϊάϊσθα ρυΐδέ 
12 ἀπεφευγες « ἴ, σοτΥ, {2 τ6 τεταφεναι «ἢ, υἱὐ νϊά. : τεταφθαι 
ναι ᾿" : τεθάφθαι Β4Ό. : τεθάφθαι ; ναί ΚΚανϑδεῖ, Β : ταφῆναι. νὴ Δία ΟΡ. 
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καὶ φὴς κόλακα αὐτὸν εἷναι ἐκείνης καὶ Μακεδόνων" ὃν ἐὰν 
, .] , , ᾿ , Ὄ ὼ Ὁ ΄, κ᾿ 

δείξης ἀφιγμένον πώποτε εἰς Μακεδονίαν, ἢ ἐκείνων τινὰ 
" ΩΝ -“ ΄ς“΄ 

ὑποδεξάμενον εἰς τὴν αὑτοῦ οἰκίαν, ἢ χρώμενον τῶν ἐκεῖθέν 
“ἃ δ ." “ ω 

τινι ἢ ἐντυγχάνοντα, ἢ λόγους καὶ οὑστινασοῦν ἢ ἐπ᾽ 
" , δ ἮΝ -“΄ἷ'“΄. 5 ο. Δ ν ’ὔ Ν ’, “-“ 

ἐεργαστηριου ἢ ἐν τῇ ἀγορᾷ ἢ ἄλλοθί που περὶ τούτων τῶν 5 

πραγμάτων εἰρηκότα, καὶ μὴ κοσμίως καὶ μετρίως τὰ αὑτοῦ 

πράττοντα ὥσπερ εἴ τις καὶ ἄλλος τῶν πολιτῶν, χρησά- 
» “ ε δ Μ΄ ᾽’ » Ν “ 

σθωσαν αὐτῷ οἱ δικασταὶ ὅ τι βούλονται. εἰ γὰρ ταῦτα 
ἣν ἀληθῆ ἃ κατηγορεῖς, οὐκ ἂν σὺ μόνος ἤδεις, ἀλλὰ καὶ 

δ. Ἡ “ ΄“- , “ Ν Ν “ ΒΩ 

οἱ ἄλλοι πάντες οἱ ἐν τῇ πόλει' ὥσπερ καὶ περὶ τῶν ἄλλων 
“" “ἃ. “Ὁ. 

ὅσοι τι ὑπὲρ ἐκείνων ἢ λέγουσιν ἢ πράττουσιν, οὐ μόνον 

αὐτοί, ἀλλὰ καὶ οἱ ἄλλοι ᾿Αθηναῖοι ἴσασι καὶ τὰ παιδία τὰ 

ἐκ τῶν διδασκαλείων καὶ τῶν ῥητόρων τοὺς παρ᾽ ἐκείνων 
“ Ν ον ΝΜ Ν 7 Ν 5» “ 

μισθαρνοῦντας καὶ τῶν ἄλλων τοὺς ξενίζντας τοὺς ἐκεῖθεν 
ἥκοντας καὶ ὑποδεχομένους καὶ εἰς τὰς ὁδοὺς ὑπαντῶντας 
μ᾿ ᾽ Ν }] “ Μ 5. Ν ᾿] α.α ’ὔ ὅταν προσίωσι' καὶ οὐδαμοῦ ὄψει οὐδὲ παρ᾽ ἑνὶ τούτων 
Εὐξένιππον καταριθμούμενον. σὺ δ᾽ ἐκείνων μὲν οὐδένα 
κρίνεις οὐδ᾽ εἰς ἀγῶνα καθίστης, οὺς πάντες ἴσασι ταῦτα 

ἥ 3 }] 7 Ν 7ὔ “ φ πράττοντας, κατ᾽ ἘΕὐξενίππου δὲ κολακείαν κατηγορεῖς, οὗ 
ὁ βίος τὴν αἰτίαν οὐ παραδέχεται. καίτοι, εἰ νοῦν εἶχες, 

“ “- ΕᾺ . 
περί γε τῆς φιάλης τῆς ἀνατεθείσης οὔτ᾽ ἂν Εὐξένιππον 

΄“- “ ᾿ ᾽ ἠτιῶ, οὔτ᾽ ἂν ἄλλον λόγον οὐδένα ἐνταῦθα ἐποιήσω" οὐ γὰρ 
Ὁ ἱἵ ἁρμόττει. διὰ τί; καί μου τὸν λόγον, ὦ ἄνδρες δικασταί, 

" ,ὕ ἃ 7 , 
ἀκούσατε, ὃν μέλλω λέγειν. 

Ὑμῖν Ὀλυμπιὰς ἐγκλήματα πεποίηται περὶ τὰ ἐν Δω- 
“- 7 “ 

δώνῃ οὐ δίκαια, ὡς ἐγὼ δὶς ἤδη ἐν τῷ δήμῳ ἐναντίον ὑμῶν 
“ - “ 

καὶ τῶν ἄλλων ᾿Αθηναίων πρὸς τοὺς ἥκοντας παρ᾽ αὐτῆς 
7 “ ’ Ρ 

ἐξήλεγξα οὐ προσήκοντα αὐτὴν ἐγκλήματα τῇ πόλει ἐγκα- 
“ “ “-“ “ λοῦσαν. ὑμῖν γὰρ ὁ Ζεὺς ὁ Δωδωναῖος προσέταξεν ἐν 

ς΄ “-“ ΄“ « -“ 

τῇ μαντείᾳ τὸ ἄγαλμα τῆς Διώνης ἐπικοσμῆσαι' καὶ ὑμεῖς 
εἶ πρόσωπόν τε κοσμησάμενοι ὡς οἷόν τε κάλλιστον καὶ τἄλλα 

4 τινι οπι. ἢ, αἀά. 2 16 προίωσι ΓΌ., ιρΠέέοοίι 19 κατ᾽ 
ἀεὶ. Γ". 25. ὑμῖν οσἰπὶ ργδεσθάεπεθιβ σοπίπηρὶ ἢ, 28 ἐξήλεγξα) 
καὶ ἀπέδειξα αἀά. ΓΒ. 31 κοσμησάμενοι) ποιησάμενοι Καγνδεῖ, Β : 

᾿ κομισάμενοι ( ΟἰπΡΑΓαίΙ 

Ιο 

20 

25 

30 

Βυν..» 
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πάντα τὰ ἀκόλουθα, καὶ κόσμον πολὺν καὶ πολυτελῆ τῇ θεῷ 
“- 

παρασκευάσαντες, καὶ θεωρίαν καὶ θυσίαν πολλῶν χρημάτων 

ἀποστείλαντες, ἐπεκοσμήσατε τὸ ἕδος τῆς Διώνης ἀξίως καὶ 

ὑμῶν αὐτῶν καὶ τῆς θεοῦ. ὑπὲρ τούτων ὑμῖν τὰ ἐγκλήματα 
Ψ δ 5 “ 5 ἴα. [ « ͵ » 

5 ἦλθε παρ᾽ ᾿Ολυμπιάδος ἐν ταῖς ἐπιστολαῖς, ὡς ἡ χώρα εἴη 

ἡ Μολοττία αὑτῆς, ἐν ἣ τὸ ἱερόν ἐστιν" οὔκουν προσήκειν 
ἡμᾶς τῶν ἐκεῖ οὐδὲ ἕν κινεῖν. ἐὰν μὲν τοίνυν τὰ περὶ τὴν 

“ Ἂς 5 5 Α ,ὔ ων ’ὔ 

φιάλην γεγονότα ἐν ἀδικήματι ψηφίσησθε εἶναι, τρόπον 

τινὰ καὶ ἡμῶν αὐτῶν καταγιγνώσκομεν ὡς τὰ ἐκεῖ οὐκ ὀρθῶς 

ιο ἐπράξαμεν" ἐὰν δ᾽ ἐπὶ τοῦ γεγενημένου ἐῶμεν, τὰς τραγῳδίας 

αὐτῆς καὶ τὰς κατηγορίας ἀφῃρηκότες ἐσόμεθα. οὐ γὰρ δήπου 
3 ’ Ν “Ὁ Ἄ «ς Ἂς "5 ΄“ Υ̓ « “ Ν. 

Ολυμπιάδι μὲν τὰ ᾿Αθήνησιν ἱερὰ ἐπικοσμεῖν ἔξεστιν, ἡμῖν δὲ 
ἣν 5 Ἷ }] 5 Ἕ Ν “- “. ΄ ͵ 

τὰ ἐν Δωδώνῃ οὐκ ἐξέσται, καὶ ταῦτα τοῦ θεοῦ προστάξαντος. 

᾿Αλλ᾽ οὐκ ἔστιν, ὦ Πολύευκτε, ὡς ἐμοὶ δοκεῖς, ὅθεν κατη- 

15 γορίαν οὐκ ἂν ποιήσαιο. καίτοι σε ἐχρῆν, ἐπείπερ προήρησαι 
,ὔ Ν δῳ ,ὔ δ 4 Ν ἣν πὶ ἤς 

πολιτεύεσθαι, καὶ νὴ Δία καὶ δύνασαι, μὴ τοὺς ἰδιώτας 
Ά 3 5 ͵ ,ὔ Ά ϑ “ «ς ’ κρίνειν μηδ᾽ εἰς τούτους νεανιεύεσθαι, ἀλλὰ τῶν ῥητόρων 

ι εἿ ΄ι “ ’ὔ Ν ,. ἢ Ν ἂς ᾿ς ἐάν τις ἀδικῇ, τοῦτον κρίνειν, στρατηγὸς ἐάν τις μὴ τὰ δίκαια 
΄“ Φ ΄“Ν ᾿ς ᾽’ὔ Χ Ν 

πράττῃ, τοῦτον εἰσαγγέλλειν" παρὰ γὰρ τούτοις ἐστὶ καὶ τὸ 
᾽ὔ , . ’ “ “ΝΟ ᾿] “ “- 

20 δύνασθαι βλάπτειν τὴν πόλιν, ὅσοι ἂν αὐτῶν προαιρῶνται, 
μ 3 3  ᾳ ΩΝ “ “ 7 2 ᾽ὔ Ν 

οὐ παρ᾽ Εὐξενίππῳ οὐδὲ τῶν δικαστῶν τούτων οὐδενί. καὶ 
Ἁ Ἂς Ν “ Υ “ ΟΝ ΝΠ ΕΝ φ 

οὐ σὲ μὲν οὕτως οἴομαι δεῖν πράττειν, αὐτὸς δὲ ἄλλον τινὰ 

τρόπον τῇ πολιτείᾳ κέ ἀλλ᾽ οὐδ᾽ αὐτὸς ἰδιώτ ὑδέ ρ ῇ ᾳι κέχρημαι, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ αὐτὸς ἰδιώτην οὐδένα 
’ “ 

πώποτε ἐν τῷ βίῳ ἔκρινα, ἤδη δέ τισι καθ᾽ ὅσον ἐδυνάμην 
᾿ , “ 

25 ἐβοήθησα. τίνας οὖν κέκρικα καὶ εἰς ἀγῶνα καθέστακα; 
Ρ] “Ὁ Ν «ς Ἑ ἃ 5 ’ μὰ ΄Ν ,ὔ 

Ἀριστοφῶντα τὸν ᾿Αζηνιέα, ὃς ἰσχυρότατος ἐν τῇ πολιτείᾳ 
, ΦῸ ΄“ 

γεγένηται (καὶ οὗτος ἐν τούτῳ τῷ δικαστηρίῳ παρὰ δύο 
Ις , τ 

ψήφους ἀπέφυγε)" Διοπείθη τὸν Σφήττιον, ὃς δεινότατος 

ἐδόκει εἶναι τῶν ἐν τῇ πόλει" Φιλοκράτη τὸν ᾿Αγνούσιον, ὃς 
’ὔ “Ὁ “ 

80 θρασύτατα καὶ ἀσελγέστατα τῇ πολιτείᾳ κέχρηται. τοῦτον 
᾿ ᾽ὔ "" Ν. « )» ἢ 4 ᾽’ὔ «ς , Ν ΄“ 

εἰσαγγείλας ἐγὼ ὑπὲρ ὧν Φιλίππῳ ὑπηρετήκει κατὰ τῆς 

6 ἡ Μολοσσια «ἥ, ἑσοττ. Τρμείοοί ; 46]. ΟΡ., 411] προσήκειν ΟΒ.; 
ΑἸ : προσῆκεν «ἢ 25 καὶ. .. καθέστακα ἀεἸ]. ΟΡ. 29 ἐδόκει 
Θοδϑίου : δόκει ΕΑ 31 ὑπηρετήκει) υπηρετεικαι (ἢ, ς 
ὑπηρέτει (καὶ ἀεἸ]είο) Β 
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ΥΠΕΡΕΊΙΔΟΥ͂ 

πόλεως, εἷλον ἐν τῷ δικαστηρίῳ, καὶ τὴν εἰσαγγελίαν ἔγραψα 
͵ Ἐ.. ε ᾽ ͵7 κ᾿ ἃ. "» , Ν 

δικαίαν καὶ ὥσπερ ὁ νόμος κελεύει, “ ῥήτορα ὄντα λέγειν μὴ 
τὰ ἄριστα τῷ δήμῳ τῷ ᾿Αθηναίων χρήματα λαμβάνοντα καὶ 

ε ε ε 

δωρεὰς παρὰ τῶν τἀναντία πραττόντων τῷ δήμῳ" καὶ οὐδ᾽ 
[ 5 ’ , Ν ν , “ 5» ψιλὰ , 

οὕτως ἀπέχρησέ μοι τὴν εἰσαγγελίαν δοῦναι, ἀλλ΄ ὑποκάτω 5 
" ς ὦ ὦ ᾽ ὡς «ἷῶ κ᾿ ,ὕ 7 παρέγραψα" ἉἩὨτάἀάδ᾽ εἶπεν οὐ τὰ ἄριστα τῷ δήμῳ χρήματα 

λαβών, εἶτα τὸ ψήφισμα αὐτοῦ ὑπέγραψα' καὶ πάλιν, 
ε ͵ Ὶ ᾿] Ν Ν “ ..7 7 ’ὔ ᾿] ᾿ 

τάδε εἶπεν οὐ τὰ ἄριστα τῷ δήμῳ χρήματα λαβών; καὶ 
Ν , , Ρ. , ὯΔ ει τὸ ψήφισμα παρέγραφον. καὶ ἔστι μοι πεντάκις ἢ ἑξάκις 

τοῦτο γεγραμμένον" δίκαιον γὰρ ᾧμην δεῖν τὸν ἀγῶνα καὶ 
Ν ’ “ Ν ᾽ Ν ᾿] “- ᾽ ’ὔ Ν, 

τὴν κρίσιν ποιῆσαι. σὺ δ᾽ ἃ μὲν εἰπεῖν Εὐξένιππον φὴς 
5 ἂν Κ΄, “-“ δή ᾽ .᾿ “ ᾽ Ν " λέ 

οὐ τὰ ἄριστα τῷ δήμῳ, οὐκ εἶχες γράψαι εἰς τὴν εἰσαγγελίαν, 
ἰδιώτην δ᾽ ὄντα κρίνεις ἐν τῇ τοῦ ῥήτορος τάξει ικρὰ δὲ ἡ ρ ἢ τοῦ ῥήτορ ε΄ μικρ 

Ν “ 5 “ ᾿] , κι Ρ 9Ψ Ν Ν [ περὶ τῆς ἀντιγραφῆς εἰπών, ἑτέρας αἰτίας καὶ διαβολὰς ἥκεις 
φέρων κατ᾽ αὐτοῦ, λέγων ὡς Φιλοκλεῖ τὴν θυγατέρα ἐδίδου 

Ἅ, ’ὔ ᾽ὔ ΝΜ ,. Ὁ ͵ καὶ Δημοτίωνος δίαιταν ἔλαβεν, καὶ ἄλλας τοιαύτας κατη- 
,, Ψ 3 94. ων 9 , “ }] ’ὔ Ν -“ γορίας, ἵν᾽ ἐὰν μὲν ἀφέμενοι τῆς εἰσαγγελίας περὶ τῶν ἔξω 

τοῦ πράγματος κατηγορηθέντων ἀπολογῶνται, ἀπαντῶσιν 
3 “" ς " Δ ἄἌ[ὖαδ ἰδὺ, ἂν , ι΄ .ὴ᾿ Ν ’ 

αὐτοῖς οἱ δικασταί: τί ταῦθ᾽ ἡμῖν λέγετε; ἐὰν δὲ μηδένα 

λόγον περὶ αὐτῶν ποιῶνται; ὁ ἀγὼν αὐτοῖς χείρων γίγνηται. 
“ Ν 7 Ν Ν ,Υ 5 ’ὔ ς Ν δ᾿ 

τῶν γὰρ κατηγορηθέντων τὸ μὴ λαβὸν ἀπολογίαν ὑπὸ τῇ 

ὀργῇ τῶν δικαστῶν καταλείπεται. καὶ τὸ πάντων δεινό- 
΄“ “ς ΄“ ,ὔ 7 ε Ν “ Ω Ν ΝΜ τατον τῶν ἐν τῷ λόγῳ λεγομένων ὑπὸ σοῦ, ὃ σὺ ᾧου λαν- 

θάνειν ὧν ἕνεκα λέγεις, οὐ λανθάνων, ὁπότε παραφθέγγοιο 

ἐν τῷ λόγῳ πολλάκις, ὡς πλούσιός ἐστιν Εὐξένιππος, καὶ 
πάλιν διαλιπών, ὡς οὐκ ἐκ δικαίου πολλὴν οὐσίαν συνεί- 

λεκται" ἃ εἰς μὲν τὸν ἀγῶνα τοῦτον οὐδὲν δήπου ἐστίν, εἴτε 
πολλὰ οὗτος κέκτηται εἴτε ὀλίγα, τοῦ δὲ λέγοντος κακοηθία 
καὶ ὑπόληψις εἰς τοὺς δικαστὰς οὐ δικαία, ὡς ἄλλοθί που 

ΩΝ “ “ 
οὗτοι τὴν γνώμην ἂν σχοίησαν ἢ ἐπ᾽ αὐτοῦ τοῦ πράγματος, 

“ “-“ μὴ 
καὶ πότερον ἀδικεῖ ὑμᾶς ὁ κρινόμενος ἢ οὔ. 

5 εἰσαγγελιαναν «ἧ, αν ἀε]. ΒΔ450. 17 Ῥοβὲ ἀφέμενοι ἰογία55ε 
εχοῖϊαϊξ οἱ ὑπὲρ αὐτοῦ ἀπολογούμενοι νεΕ] 511π|116 Αἰ᾿αυά 
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Κακ[ῶς ἐΪμοὶ δοκεῖς εἰδέναι, ὦ Πολύευκτε, κ[αὶ σὺ] καὶ οἱ ᾽ ει 

ἥ «- , “ »Γ ὩΗΡΟΥ τ 5. ΓΝ 5» “ 
ταὐτὰ γι[γνώσκο᾽ντες, ὅτι οὔϊτε δῆμός ἐστιν οὐδ[ὲ εἷς] ἐν τῇ 

᾿ ’ » ’ ’ “ 

οἰκουμένῃ οὔτε μόναρχος οὔτε ἔθνος μεγαλοψυχότερον τοῦ 
, “ “ “- 

δήμου τοῦ ᾿Αθηναίων, τοὺς δὲ συκοφαντουμένους τῶν πολιτῶν 
ΘἙΗ͂ μὴ 5. ὦ “γὼ ᾽ «“ : ς. - ὑπὸ τινων ἢ καθ᾽ ἕνα ἢ ἅθρους οὐ προΐεται ἀλλὰ βοηθεῖ. 

Ν “ ᾿" , Ων, “ 5 , Ν 
καὶ πρῶτον μὲν Τείσιδος τοῦ ᾿Αγρυλῆθεν ἀπογράψαντος τὴν 

"ἢ ’ ῬΑ ς , 3. ἃ ’ ἧς ΕἸ δ Εὐθυκράτους οὐσίαν ὡς δημοσίαν οὖσαν, ἣ πλεόνων ἢ ἑξή- 

κοντα ταλάντων ἦν, καὶ μετ᾽ ἐκείνην πάλιν ὑπισχνουμένου 

τὴν Φιλίππου καὶ Ναυσικλέους ἀπογράψειν, καὶ λέγοντος 
ε 5 2 ,ν ᾿ ͵ ΄“ Ὁ 

ὡς ἐξ ἀναπογράφων μετάλλων πεπλουτήκασι, τοσοῦτον οὗτοι 
Ἀ τὴς ἢ - 7 , Ν ΝΝ , Ὁ - ς 
ἀπέλιπον [τοῦ προσέσθαι τινὰ τἱοιοῦτο]ν λόγον ἢ τῶν ἀλλο- 

τρίων ἐπιθυμεῖν, ὥστε τὸν ἐγχειρήσαντα συκοφαντεῖν αὐτοὺς 
εὐθὺς ἠτίμωσαν, τὸ πέμπτον μέρος τῶν ψήφων οὐ μετα- 

“ ᾿] " ᾿ Ν. ’ ς 4, “- “- 

δόντες. τοῦτο ὃ, εἰ βούλει, τὸ πρώην ὑπὸ τῶν δικαστῶν 
Ν Ὁ 59 , Ν “- » [ 5 ’ " , πραχθὲν τοῦ ἐξελθόντος μηνὸς πῶς οὐ μεγάλου ἐπαίνου ἄξιόν 

3 7 δῇ , εἴν, 4 ’ὔ [οῚ 

ἐστι; φήναντος γὰρ Λυσάνδρου τὸ Εἰπικράτους μέταλλον τοῦ 

Παλληνέως (ὡς) ἐντὸς τῶν μέτρων τετμημένον, ὃ ἠργάζετο 

μὲν ἤδη τρία ἔτη, μετεῖχον δ᾽ αὐτοῦ οἱ πλουσιώτατοι σχεδόν 

τι τῶν ἐν τῇ πόλει, ὁ δὲ Λύσανδρος ὑπισχνεῖτο τριακόσια 

20 τάλαντα εἰσί πράξειν τῇ πόλει (τοσαῦτα) γὰρ εἰληφέναι αἰὐ- 
τοὺς ἐκ τοῦ μετάλλου) ἀλλ᾽ ὅμως οἱ δικασταὶ οὐ πρὸς τὰς 

“ ς ,ὔ 3 7 5 ἃς Ἂ Σ 

τοῦ κατηγόρου ὑποσχέσεις ἀποβλέποντες, ἀλλὰ πρὸς τὸ 
’, Υ » μ Ν “ Ν ΄“ Ρ εῦδς,. Ψ 

δίκαιον, ἔγνωσαν ἴδιον εἶναι τὸ μέταλλον, καὶ τῇ αὐτῇ ψήφῳ 
, ““ τάς τε οὐσίας αὐτῶν ἐν ἀσφαλείᾳ κατέστησαν, καὶ τὴν 

ε ὑπόλοιπον ἐργασίαν τοῦ μετάλλου ἐβεβαίωσαν. τοιγαροῦν 

αἱ καινοτομίαι (αἵ) πρότερον ἐκλελειμμέναι διὰ τὸν φόβον 
΄Ὁ 5 ’ὔ ἈΝ “ [έ «ε ’ ε » ΄“ 

νῦν ἐνεργοῖ, καὶ τῆς πόλεως αἱ πρόσοδοι αἱ ἐκεῖθεν πάλιν 
΄- ͵ 

αὔξονται, ἃς ἐλυμήναντό τινες τῶν ῥητόρων ἐξαπατήσαντες 

1 κακῶς ἐμοὶ ΟΡ.: κακῶς μοι Β : κακῶς δ᾽ ἐμοὶ ΚΚαγϑεῖ, αιιοά 
Ιδοπα πο σαρὶί. Απίε κακῶς 5ρδίϊιπ) εϑὶ 'π ΡαΡυ ΓΟ καὶ σὺ ἢ 
γιγνώσκοντες Ο. Μ.ΠΕΓΥ 2 οὔτε. . . εἷς Οοπηραγείὶ Β : οὔτε πόλις 
ἐστὶν οὐδεμία Τιὶρμείοοι, (Ὀ. ΤΙ τοῦ προσέσθαι ϑΡΕΠΡΕΙ : -οεσθαι 
ἘΠ σοστ. {1} τοιοῦτον Β48Ὁ. 17 ὡς 8Δα4, (ΡὈ. 20 εἰσπρόξειν 
ΒΟΠποϊἄαννὶη τοσαῦτα Β4Ὀ. αὐτοὺς (Ὁ. 26 αἱ τας, (ΒΡ. 
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ΥΠΕΡΕΙΔΟΥ͂ 

τὸν δῆμον καὶ δασμολογήσαντες τοὺς ἐκ[εἶῖθεν). ἔστι γάρ, 
“.“ν ’ὔ ᾽ ι κα Ἀ ’ “ » 

ὦ ἄνδρες δικασταί, οὐχ οὗτος [χρηστὸς πολίτης, ὅστις μικρὰ 
Ν ᾽ ᾿ Ν , 34.) “« " Ν “ 

δοὺς πλείω βλάπτει τὰ κοινά, οὐδ᾽ ὅστις εἰς τὸ παραχρῆμα 
" 9.29 7 ’ “ ’ Ν 5 ’ 

ἐξ ἀδίκου πορίσας κατέλυσε τῆς πόλεως τὴν ἐκ δικαίου 
’ “ » ὦ ’ὔ Ν “- ν κ Ν ’ 

πρόσοδον, ἀλλ᾽ ὅτῳ μέλει καὶ τῶν εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον 5 
» ’ ΄“Ὁ ’ὔ Ἁ “ ε ’ὔἢ “ -“ Ἀ ΄"- 

ὠφελίμων τῇ πόλει καὶ τῆς ὁμονοίας τῶν πολιτῶν καὶ τῆς 

δόξης τῆς ὑμετέρας" ὧν ἔνιοι οὐ φροντίζουσιν, ἀλλὰ τῶν 

ἐργαζομένων ἀφαιρούμενοι πόρους φασὶ τούτους πορίζειν, 
9 ’ὔ "5 4 ’ , Ὡ“΄, Ν 3 νἉ 

ἀπορίαν ἐν τῇ πόλει παρασκευάζοντες. ὅταν γὰρ ἦ φοβερὸν 
Ν - Ν 7] ’ὔ , ’ὔ 

τὸ κτᾶσθαι καὶ φείδεσθαι, τίς βουλήσεται κινδυνεύειν; 

Τούτους μὲν οὖν ἴσως οὐ ῥάδιόν ἐστι κωλῦσαι ταῦτα 
; ε “-“ , Ἂν Ν ’ὔ “ Ἀ 

πράττειν" ὑμεῖς δέ, ὦ ἄνδρες δικασταί, ὥσπερ καὶ ἄλλους 

πολλοὺς σεσώκατε τῶν πολιτῶν ἀδίκως εἰς ἀγῶνας κατα- 
στά “ Ν Εὐξ 7, β θή Ν Ν (ὃ ἄντας, οὕτω καὶ Εὐξενίππῳ βοηθήσατε, καὶ μὴ περιίδητε 
αὐτὸν ἐπὶ πράγματι οὐδενὸς ἀξίῳ καὶ εἰσαγγελίᾳ τοιαύτ βαγμ ε Ὑγελιᾷ ἢ» 
: ᾽ ’ὔ 5 Μ ’ 5 5 4, Ἀ Φ.6. Ν, Ν, 

ἢ οὐ μόνον οὐκ ἐνοχός ἐστιν, ἀλλὰ καὶ αὑτὴ παρὰ τοὺς 

νόμους ἐστὶν εἰσηγγελμένη, καὶ πρὸς τούτοις ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ 
κατηγόρου τρόπον τινὰ ἀπολελυμένη. εἰσήγγελκε γὰρ αὐτὸν 

7 ᾿ Ν Ν Ν “ ’ “ἯΙ » , 

Πολύευκτος λέγειν μὴ τὰ ἄριστα τῷ δήμῳ τῷ ᾿Αθηναίων 
’ Ν ΄“- 

χρήματα λαμβάνοντα καὶ δωρεὰς παρὰ τῶν τἀναντία πρατ- 

τόντων τῷ δήμῳ τῷ ᾿Αθηναίων. εἰ μὲν οὖν ἔξωθεν τῆς Ὁ Οημῷ τᾷΕ ῆ . μ {) 
’ , 5 - “" 3. Φ Ν, “- ΕῚ ’, ᾽ “ 

πόλεώς τινας ἡτιᾶτο εἶναι, παρ᾽ ὧν τὰ δῶρα εἰληφότα Εὐξέ- 
“ “ “ “ 5 

νιίππον συναγωνίζεσθαι αὐτοῖς, ἦν ἂν αὐτῷ εἰπεῖν ὅτι, ἐπειδὴ 
“ , }] Ν “-“ Ν εῚ , 2 ἕῳ 
ἐκείνους οὐκ ἔστι τιμωρήσασθαι, δεῖ τοὺς ἐνθάδε αὑτοῖς 

ὑπηρετοῦντας δίκην δοῦναι. νῦν δὲ ᾿Αθηναίους φησὶν εἶναι, 

παρ᾽ ὧν τὰς δωρεὰς εἰληφέναι αὐτόν. εἶτα σύ, ἔχων ἐν 
συ ’ Ν ε ᾽ ’ “ ’ ᾽ ν᾿ τῇ πόλει τοὺς ὑπεναντία πράττοντας τῷ δήμῳ, οὐ τιμωρῇ, 

΄ 3 »] 7 “ , ἀλλ᾽ Εὐξενίππῳ πράγματα παρέχεις; 
“- Ὁ “ ’ 

Βραχὺ δ᾽ ἔτι εἰπὼν περὶ τῆς ψήφου ἧς ὑμεῖς μέλλετε 
φέρειν καταβήσομαι. ὅταν γὰρ μέλλητε, ὦ ἄνδρες δικασταΐ, 

διαψηφίζεσθαι, κελεύετε ὑμῖν τὸν γραμματέα ὑπαναγνῶναι 

τ ἐκεῖθεν Τρ πείοοί : ἐκεῖ Καυθε 2 χρηστὸς Μειι55: ἄριστος Β465.. 
σεἰετί. ο ἤ]ην «ἢ, οοττ, Β85. 24 αὐτοῖς] αυτους «ἢ, σοττ, ΒΔ40. 
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ὙΠῈΡ ΕΥ̓ΞΕΝΙΠΠΟΥ 

7 » ’, Ν Ν ’ Ν ᾿] Ν κ 

τήν τε εἰσαγγελίαν καὶ τὸν νόμον τὸν εἰσαγγελτικὸν καὶ 
! 

τὸν ὅρκον τὸν ἡλιαστικόν' καὶ τοὺς μὲν λόγους ἁπάντων 
ε “ 3 Ε 3 Ν “ " ᾽ὔ Ν “ ’ , 

ἡμῶν ἀφέλετε, ἐκ δὲ τῆς εἰσαγγελίας καὶ τῶν νόμων σκεψα- 

μενοι ὅ τι ἃν ὑμῖν δοκῇ δίκαιον καὶ εὔορκον εἶναι, τοῦτο 

5 ψηφίσασθε. 
Ἶ 7 δ 

Ἐγὼ μὲν οὖν σοί, Εὐξένιππε, βεβοήθηκα ὅσα εἶχον. 

λοιπὸν δ᾽ ἐστὶ δεῖσθαι τῶν δικαστῶν καὶ τοὺς φίλους παρα- 

καλεῖν καὶ τὰ παιδία ἀναβιβάζεσθαι. 

Θυθβογίρίίο ἱπΠ «ἤ, ὑπὲρ Εὐξενίππου εἰσαγγελίας ἀπολογία πρὺς 
Πολύευκτον 
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ΤΌΤΕ 

ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥ͂Σ ΥΠῈ}Ρ ΤΩΝ 

ΑΡΠΑΛΕΙΩΝ 

ἔγαρ. 1, 

᾿Αλλ᾽ ἐγώ, ὦ ἄνδρες δικασταί, ὅπερ καὶ] πρὸς τοὺς παρα- 
καθημένους ἀρτίως ἔλ]εγον, θαῦμα τ]ηλ[ικ]ουτὶ [νομίζω] 
τουτὶ τὸ πρᾶγμα, [εἰ μ]ὴ νὴ Δία κατὰ Δημοσθένους μόνου 

΄“ 5" Ὁ ’ 7 « ’ }] ᾽ « ,ὔ 

τῶν ἐν τῇ πόλει [μήτε] οἱ νόμοι ἰσχύουσιν, οἱ κελεύοντες 
’ μὺ “ Ν "Ὁ 2 « “ “ ’ ΄-Ο 

κύρια εἷναι ὅσα ἄν τις αὐτὸς καθ᾽ αὑτοῦ διάθηται, μήτε τὰ 
͵ὔ ΄“ ͵ 2 ἃ. ε “ Ν }] ’ ἢ, 

ψηφίσματα τοῦ δήμου, καθ᾽ ἃ ὑμεῖς μὲν ὀμωμόκατε τὴν 
“ » Ν Ν Ψ ὁ. » Ν “ 3 “ “ 

ψῆφον οἴσειν. ἔγραψεν δὲ αὐτὰ οὐδεὶς τῶν ἐχθρῶν τῶν 

Δημοσθένους, ἀλλ᾽ αὐτὸς οὗτος, ἐψηφίσατο δὲ ὁ δῆμος 
᾽ , Ν ’ ᾿ «ς ’ὔ ς Ν 5 ’ὔ τούτου κελεύοντος [καὶ μόνον] οὐχ ἑκουϊσίως αὑτὸν ἀποϊ]λλύ- 

Ν Ν ΄, ὧν .ν ιν “Ὁ 
ἧοντος] -- -- -- [τὸ δὲ] δίκαιον, ὦ ἄνδρες δικασταί, ἁπλοῦν 
ς ΤΣ ΟΣ Φ Ν Ὁ“ Ν νν 

ὑπολαμβάνω ἡμῖν εἶναι πρὸς Δημοσθένη. ὥσπερ γὰρ ἐπὶ 
“ 58. 2 5 “ ᾿ς Ν 7 7] “ 

τῶν ἰδίων ἐγκλημάτων πολλὰ διὰ προκλήσεων κρίνεται, οὕτως 

καὶ τουτὶ τὸ πρᾶγμα κέκριται. σκέψασθε γάρ, ὦ ἄγδρες 

δικασταί, οὑτωσί. ἠτιάσατό σε, ὦ Δημόσθενες, ὁ δῆμος 
} ’ Μ ’ ΒΟ. ΄“ ,, Ν “ ’ 

εἰληφέναι εἴκοσι τάλαντα [ἐπὶ] τῇ πολιτείᾳ καὶ τοῖς νόμοις. 
“ ἣν Ὁ 3 4 Ν “ Ἁ ’, “ 

ταῦτα σὺ ἔξαρνος ἐγένου μὴ λαβεῖν, καὶ πρόκλησιν γράψας 

ἐν ψηφίσματι προσήνεγκας τῷ δήμῳ, ἐπιτρέπων ὑπὲρ ὧν 
Ν ιν Ν “κι “- ἔρις ἐν5 ε Ζ , τὴν αἰτίαν ἔσχες τῇ βουλῇ τῇ ἐξ ᾿Αρείου πάγου .. .. 

Εταρ. 1], 

Καὶ συκοφαντεῖς τὴν βουλήν, προκλήσεις ἐκτιθεὶς καὶ 
ΕῚ “- ᾿Ὶ “- 7 ’ ΝΥ Ν ᾽ὔ 

ἐρωτῶν ἐν ταῖς προκλήσεσιν, πόθεν ἔλαβες τὸ χρυσίον, 

Τιΐ]5 ε ἰαρθι]α αὐ ἤπεπι τοί}! (ἢ ταϑεαϊξαγ, (]. τ γεϑεϊξαϊε 
Ρἰεσιπαια Β 5. διάθηται] νεγθο διαθέσθαι ΡΥο συνθέσθαι τὶ 
ἩΗνρετγίάεη. ἴῃ πᾶς ογδίϊοπε ἰδβίαίιγ Ηδγροογαίίοη 5. ὕ. διάθεσις 
15 ἐπὶ ΕΡῬΕΓ 19 συκοφαντεῖς... ἀπαιτῶν οεἰΐαὶ ΑΙεχ. ΝαπΊεη. 
(περὶ σχημ. νἱϊ! 457 ΝΥ Α]Ζ) : ἣν σοι... ἀπαιτῶν εἴίαπι ἴπ ἢ εχϑίαδί 

ΙοΟ 

20 



5 

Ιο 

18 

20 

28 

ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥ͂Σ 

Ν ΄ φ σ᾽ ἂὡ Α Ν “ ἴω Ὁ, 5 ΄ 

καὶ τίς ἡ» σοι ὁ δούς, καὶ ποῦ" τελευτῶν δ᾽ ἴσως ἐρωτήσεις 

ὶ ὅ τι ἐχρήσω λαβὼν τῷ χρυσίῳ, ὥσπερ τραπεζιτικὸν λόγον καὶ ΕΧΡΊ] δ. τῷ χρυστῷν ΘΟ ΕΡΤΡ Υ 
Ν “ “ 5" “ ΟΝ Ν ᾽ ΄ὔ ἐς ἢ μιν 

παρὰ τῆς βουλῆς ἀπαιτῶν. ἐγὼ δὲ τοὐναντίον [ἡδέως ἂν] 
μὰ 4 παρὰ σοῦ [πυθοίμ]ην, τίνος [ἃν ἕνεκα ἡ ἐξ ᾿ΔΑρείου [πάγου 

βουϊλὴ εφη. .. 
Εταρ. 111. 

Ν " “ }] Ν “. “ ν ͵ 

οὐνον͵ τὰς ἀποφάσεις. οὐκ ἐστι ταῦτα, ἀλλὰ πάντων 
Δ ͵ 7] ΄““ ΄, 7 

φανήσονται μάλιστα δημοτικώτατα τῷ πράγματι κεχρημένοι 
΄"“ “κι᾿ κι 

τοὺς μὲν γὰρ ἀδικοῦντας ἀπέφηναν, καὶ ταῦτ᾽ οὐχ ἑκόντες, 
΄ ’ ἀλλ᾽ ὑπὸ τοῦ δήμου πολλάκις ἀναγκαζόμενοι: τὸ [δὲ κολάσαι 

Ν 5 “ ν .} οὴ 4 [ΑῚ ᾿»] ω ν δ, 6 ΄“ » 7 

τοὺς ἀδι[κοῦντα]ς οὐκ ἐφ αὑτοῖς [ἐποί]ησαν, ἀλλ ὑμῖν ἅπε- 

δίοσαν τοῖς κυρίοις. Δίημοσθένη] δ᾽ οὐ μόνον ἐπὶ τοῦ αὑτοῦ 
5" ἴω Μ “Ὁ «ς “ 7] ᾿ τς 4, ’ὔ 

ἀγῶνος οἴεται δεῖν ὑμᾶς παρακρούσασθαι διαβαλὼν τὴν ἀπό- 
“ 7 

φασιν, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄλλους ἀγῶνας ἅπαντας ἀφελέσθαι 
“3» ἂν “ ’ὔ ε ἧς ΩΣ ΄ῳ Ἔ “ Ἀ ω 

(ητεῖ τοὺς τῆς πόλεως" ὑπὲρ οὗ δεῖ ὑμᾶς νυνὶ βουλεύσασθαι 

προσέχοντας τὸν νοῦν, καὶ μὴ τῷ λόγῳ ὑπὸ τούτου ἐξαπατη - 
“ “ ,ὔ 

θῆναι. τὰς γὰρ ἀποφάσεις ταύτας τὰς ὑπὲρ τῶν χρημάτων 
« “2 ’ ς ͵ὕ «ε Ν ,ὔ Ν Ν φν τὰς 

Αρπάλου πάσας ὁμοίως ἢ βουλὴ πεποίηται καὶ τὰς αὑτὰς 
ἥς ’ Ν 3 “, ἈἉ 4 ὯΡ ε 

κατὰ πάντων, καὶ οὐδεμιᾷ προσγέγραφεν, δι᾿ ὅ τι ἕκαστον 

ἀποφαίνει, ἀλλὰ ἐπὶ κεφαλαίου γράψασα ὁπόσον ἕκαστος 

εἴληφεν χρυσίον, τοῦτ᾽ οὖν [ὀφε]ιλέτω. [ἢ] ἰσχύϊσει} Δημο- 

Ν οἰ᾿᾿᾿ 3]... --- ...... ὡς πο... «νον ως 

ΝΠ πίει ι᾽-ρἘὈὈἯει.Ψ-Ψ....: «.-ἀπογε.........0.«ποννως 
Ν :.-:.,,:, ἔλαβεν .. .. κν σὰ Καὶ 

οἱ ...«Ὁνος οὐ γὰρ δήϊπου Δημο]σθένει [μὲν ἔσται 
τοῦτο ἰσχυρόϊν, τοῖς] δ᾽ ἄλλοις οὔχ. οὕτως] οὐχ ὑπὲρ [εἴκοσι 

ταϊλάντων ὃδ[ικάζετε), ἀλλ᾽ ὑπὲρ τίετρακο]σίων, οὐδ᾽ ὑπὲρ 
ἑνὸς] ἀδικήμ[ατ]οΐς, ἀλλ᾽ ὑ]πὲρ ἁπάντίων. ἡ γὰρ] σὴ ἀπό- 

1 ποῦ] πῶς ΑἸΪεχ. 5 λαβὼν οἵη. ΑἸεχ. (οἹ]. 4 δάϊιηχὶς εἰ 
γεϑεϊειϊ Β ; Ρδγβ ἰαπηθη ππδίοῦ ρα τε 9-1ο τὸ δὲ... ἀδικοῦντας 
γαβεϊζαϊε ϑααρΡα 1ΤΟ-1 ἐποίησαν . .. Δημοσθένης τεϑίϊεπϊς Β 
ΠΡ δὲ ὁτὲ ἦϊ, ιἱ νᾶ. : διὰ τί Β 20 ὀφειλέτω εἀά. οτηῃ. 
24-25 οὐ γὰρ δήπου... οὕτως ταϑίϊζαϊ ; Β' Πἰπηϊιπὶ νευβὶθιι5 Β᾽ ΠΡῚ]15 
ἐγίριαγε ν] ἀδίαΓ 25 εἴκοσι εα 4. οἵηηπ. 26 δικάζετε ϑδιρρε 
τετρακοσίων ΒοΘΟΚΉ, ΒΔ4Ρ. : τριακοσίων ϑαῦρΡε 27 ἑνὸς ἀδικήματος 
Βοεοκῃ ἡ γὰρ... πάντων Β 

[ς0]. 0 

[ςο]. 7 



οΟΙ. 8] 

οΟ]. 9] 

οο], 10] 

ΥΠΕΡΕΊΙΔΟΥ 

νοῖια, ὦ Δημόϊσθενες, ὑπὶὲρ πάντων] τῶν ἀδικούντων νῦν 
προκινδυνεύει καὶ προαναισχυντεῖ, ἐγὼ δ᾽ ὅτι μὲν ἔλαβες 

τὸ χρυσίον ἱκανὸν οἶμαι εἶναι σημεῖον τοῖς δικασταῖς τὸ τὴν 

βουλήν σου καταγνῶναι, [ἣ σαυτὸν ἐϊπέτρεψας" ἱτίνων δὲ γ » ’ἢ ρ ε 
ἕϊνεκα ἔλαβες, [ἔτι δὲ τί]σιν αἰτίαις ἰ. . . .. τὴν πόλιν ξ 
κα “᾿᾽.,ὦ"- ὦ " ᾽ ᾽ διὰ ἄἕἘ νι ενὸος .“». "ΑΓ νν" ἜΣ δ᾽ Ψ« ἜΝ ΓΝ χρυσί- 

πεν 2 οι ὦ 7όν τοῦ Ὁ ΝΞ 

[φανερ)ὸν ποιϊἥσομαι. ἐπ)ειδὴ γὰρ ἦλ[θεν, ὦ ἄνδρες δικα- 
ἱσταί, Αρπαῖλος εἰς τὴν [᾿Αττική]ν, καὶ οἱ παϊρὰ Φιλοξένου 
5" “ 5 Ν ε ὥ Ν Ν ΄σ“- 

ἐξαιϊτοῦντες αὐϊτὸν ἅμα ἱπροσήχθησ]αν πρὸς ἱτὸν δῆμον, 

μέμνησθε ὡς τότε Δημ)οσθένης διεξῆλθεν) μακρὸν ἰλόγονἾ, 

φάσκων οὔτε ἱτοῖς παρ)]ὰ Φιλοξέϊνου ἐλθο]ῦσι καλῶς [ἔχειν 

τὸν] ἽΔρπαλον [ἐκδοῦναι τ]ὴν πόλιν, [οὔτε δεῖν) αἰτίαν οὐ- 
Γ 7 “- μ 3.0 “-“ 5... ,ὔ 7 
ἰδεμίαν τ]ῷ δήμῳ ἰδι᾿ ἐκεῖνο]ν παρ᾽ ᾿Αἰλεξάνδρο)υ καταλεί- 

θ 9, λέ ὃ᾽ ων [ῆ ἡ Ι , 7 

πεσθαι, ἀσφαλέστατον δ᾽ εἶναι τῇ πόλει! τά τε χρήματα 
᾿, Ν " ΦΩ͂ δ , Ν , ἱκαὶ τὸν] ἄνδρα φυλάτίτειν), καὶ ἀναφέρειϊν τὰ χρήἸματα 

ε }] Ν 5 ’ Ἐς. Ν Ἵ ᾿ 4, 

ἅπαντα εἰς τὴν ἀκρόπολιν, ἃ ἦλθεν ἔχων Αρπαλος εἰς τὴν 
4:} , ᾿ δον ν τιρα δ᾿ ἄρον βίο 3 "ὦ . “, 
Αττικήν, ἐν τῇ αὔριον ἡμέρᾳ: Δρπαλον δ᾽ ἤδη ἀποδεῖξαι 

τὰ χρήματα, ὁπόσα ἐστίν" οὐχ ὅπως πύθοιτο τὸν ἀριθμὸν 
Θ΄. ὅψη, «ε Ν « ’ Α͂ν 9 Ά.. ὁ, Ψν Αα Ἃ 3» ὦ 

αὑτῶν, ὡς ἔοικεν, ὅπόσα ὴἡν, ἀλλ᾽ ἵνα εἰδῇ ἀφ᾽ ὅσων αὑτὸν 

δεῖ τὸν μισθὸν πράττεσθαι. καὶ καθήμενος κάτω ὑπὸ τῇ 
- Ὁ » “ Γ 4. ἐγβ ΄, κατατομῇ, οὗπερ ἰεἴω]θε καἰ θῆσΊθιαι], ἐκέλευϊςε ΜνησΊίθεον 

Ἀ Ν “ Ν ε 7 

τὸν χορευτὴν ἐρωτῆσαι τὸν Άρπαλον, ὁπόσα εἴη τὰ χρή- 
ΟὟ». ’ὔ » Ν .] ’ «ε 3..Ὁ ’ ματα τὰ ἀνοισθησόμενα εἰς τὴν ἀκρόπολιν. ὁ δ᾽ ἀπεκρίνατο 

Ὡ ε ’ , Ν ΄ “ ὅτι ἑπτακόσια τάλαντα] -- -- -- -- [τὰ χρήματα εἶναι τη]λικ- 
“ 9. Ἢ ᾿Ὶ “ ὔ Ἀ Φ΄ οὖν ᾿] , κ 

ἰαῦτα] αὐτὸς ἐν τῷ δήμῳ] πρὸς ὑμᾶς εἰἰπών), ἀναφερο- 

μένων τριαϊκοσίων ταλάντων καὶ πεντήκοντα ἀνθ᾽ ἕπτακο- 

σίων, λαβὼν τὰ εἴκοσι τάλαϊντα οὐδένα λόγον ἐποιήσατο 
- - -- ἐν τῷ δήμῳ ἑπτακόσια φήσας εἶναι τάλαντα, νῦν τὰ 

ἡμίση ἀναφέρεις.. .... 

4-πττ ἧ σαυτὸν... . λόγον σοτηροβαῖ εἰ γαβεϊα! ΒΒ 8 φανερὸν ἰαπιρίαν] 
12 φάσκων Ἰεδὶ τοῖς παρὰ... ἔχειν Β 13 ἐκδοῦναι Καὶ οὔτε 

. ᾿Αλεξάνδρον Β 15-16 ἀσφαλέστατον... χρήματα τεδίϊξαὶ 
22 εἴωθε καθῆσθαι (. Μύ]]|6Υ Μνησίθεον Β 25-28 τὰ χρήματα 

. ἐποιήσατο] ρΡΙετγααιε ταϑεϊξυϊ Β 

-- 
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ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥ͂Σ 

ΕΥδρ. ΙΝ. 

νοννς͵ στατῆρας ἔλαβε' σὺ δ᾽ ὁ τῷ ψηφίσματι τοῦ 
Ν ΣῈ ,ὕ ᾽ ᾿ς ἈΝ 7, 

σώματος αὐτοῦ τὴν φυλακὴν καταστήσας καὶ οὔτ᾽ ἐκλειπο- 

μένην ἐπανορθῶν οὔτε καταλυθείσης τοὺς αἰτίους κρίνας, 

προῖκα δηλονότι τὸν καιρὸν τοῦτον τεταμίευσαι; καὶ τοῖς 
Ν ϑὺ ἢ (δ " “ εἰ. αὶ ᾿. “-“ 

μὲν ἐλάττοσι ῥήτορσιν ἀπέτινεν ὁ Αρπαλος χρυσίον, τοῖς 

θορύβου μόνον καὶ κραυγῆς κυρίοις, σὲ δὲ τὸν τῶν ὅλων πρα- 

γμάτων ἐπιστάτην παρεῖδεν; καὶ τῷ τοῦτο πιστόν; τοσοῦτον 

δ᾽, ὦ ἄνδρες δικασταί, τοῦ πράγματος καταπεφρόνηκεν Δημο- 
,ὔ “Ὁ 7 ] ἴα ᾿ς ᾽7 }] ἴα « “ Ν 

σθένης, μᾶλλον δέ, εἰ δεῖ μετὰ παρρησίας εἰπεῖν, ὑμῶν καὶ 

τῶν νόμων, ὥστε τὸ μὲν πρῶτον, ὡς ἰἔοικ]εν, ὁμοϊλογεῖν μὲν 
}] ,ὔ Ν 7 »)} δὰ “ 5 Ν « “-“ 

εἰληφέϊναι τὰ χρήματϊα, ἀλλὰ] κατακεχρῆσθαι αὐτὰ ὑμῖν 
, 

προδεδανεισμένος εἰς τὸ θεωρικόν' καὶ περιὼν Κνωσίων καὶ 

οἱ ἄλλοι φίλοι αὐτοῦ ἔλεγον ὅτι ἀναγκάσουσι τὸν ἄνθρωπον 
«ς ᾿ ͵ὔ }] Ν Ν 5» “ ὰ ᾽ ͵ὔὕ Ν 

οἱ αἰτιώμενοι εἰς τὸ φανερὸν ἐνεγκεῖν ἃ οὐ βούλεται, καὶ 
᾽ “ “ “ ’, ΄ς » Ν 

εἰπεῖν ὅτι τῷ δήμῳ προδεδάνεισται τὰ χρήματα εἰς τὴ" 

διοίκησιν. ἐπειδὴ δ᾽ ὑμῶν οἱ ἀκούσαντες πολλῷ μᾶλλον 

ἠγανάκτουν ἐπὶ τοῖς κατὰ τοῦ πλήθους τοῦ ὑμετέρου λόγοις, 

εἰ μὴ μόνον ἱκανὸν εἴη αὐτῷ ἰδίᾳ δεδωροὸ 3 [ἀλλὸ μὴ μόνον ἱκανὸν εἴη αὐτῷ ἰδίᾳ δεδωροδοκηκέναι, ᾿ ἀλλὰ 
᾿ Ν “ » - 4 Ἷ καὶ τὸν δῆμο]ν [οἴοιτο δεῖν ἀνα]πιμίπλάναι - - - - 

,ὔ Ν 5 ὔ “ Ψ ’ ,ὔ «ε Ν 

λέγων καὶ αἰτιώμενος, ὅτι Αλεξάνδρῳ χαριζομένη ἡ βουλὴ 
5 “ δὴν Τὰ ω . Ἷ τι ΣΝ δῷ 7 “ 
ἀνελεῖν αὐτὸν βούλεται: ὥσπερ οὐ πάντας ὑμᾶς εἰδότας, ὅτι 

" Ν Ν “ :] ““ Υ̓ ΄, 5 353. 
οὐδεὶς τὸν τοιοῦτον ἀναιρεῖ, ὃν ἔστιν πρίασθαι, ἀλλ᾽ ὅντινα 

, . γἹ , ΄ Ξ δε δ ΝΥ 
μήτε πεῖσαι ἔστιν μήτε χρήμασιν διαφθεῖραι, τοῦτον δὴ] 

σκοποῦσιν ὅπως ἐκ παντὸς τρόπου ἐκποδὼν ποιήσουσιν. 
͵ -“- Ν 5 ’ Ν ᾽ὔ “5 ’ Ἦ 7, 

κίνδυνος δ᾽ ὡς ἔοικεν ἐστίν, μὴ σύ, ὦ Δημόσθενες, ἀπαραί- 

τητος καὶ ἄπειστος εἶ πρὸς δωροδὶοκίαν, ἢ] μὴ νομίζἰ᾽ ῃ ρ ρ ίαν, ἢ] μὴ νομίζιῃ τις 

διὰ] τῆς τούτων δωροδοκίας τὰ τυϊχόντα τῶν] πραγμάτων 

ἰἁλίσϊκεσθαι. οὐ γὰρ ἄδηλόν) ἐστιν ὅτι πάντες] οἱ ἐπι- 

(οἹ]. 11 (5ες. ογάϊηθιη Β]45511) πιεγα {πιβίι]α ργαερεὶ ΙΟ ὡς 
ἔοικεν ταοϑεϊζιϊ, τπἰροία οἰπὶ τα] }]5 σΟΠΡΙΤα : ωὡσ.. τελι Β 
10-1ὶ ὁμολογεῖν .. . ἀλλὰ Β 18-το ἀλλὰ. .. ἀναπιμπλάναι Β 
23 δὴ] δπίξα δὲ 5ιρΡ]ενὶ 26 δωροδοκίαν ΞΌΡΡΙεΕνὶ νομί(ῃ]) 
νομίζητε Β οἷϊτη, ππης νομίζει, Ξε ἡ ροΐϊιιβ ἴπ  5ίαγτθ νἱἀδίιγ 
27] τυχόντα τῶν ΒοαρΟοκἢ, ὅϑδιρρα 28 ἁλίσκεσθαι Β ἄδηλον 
ΘΘΊΡΡΕ πάντες ϑΆρΡα 

Υ 

[ς0]. 12 

[ὦ] ..ἘΣ 

[ςο]. 14 
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(ΟἹ). 17] 

οΟ]. 18] 

ΟἹ. 19] 

ΥΠΕΡΕΙΔΟΥ͂ 

᾽,ὔ “ γν “ , - κ᾿ Ν 

ϑουλεύοντες τοῖς δλληνικοῖς πράγμασι" τὰς μὲν μικρὰς 

πόλεις τοῖς ὅπλοις συσκευάζονται, τὰς δὲ μεγάλας τοὺς δυνα- 
’ » » “ » ’ 39.» ὦ“ “ “ 

μένους ἐν αὐταῖς ὠνούμενοι, οὐδ᾽ ὅτι Φίλιππος ἰτηλικ]οῦτος 

ἐγένετο [ἐξ ἀρχ]ῆς χρήματα διαϊπέμψαϊς εἰς Πελοπόννησον 

καὶ Θετταλίαν καὶ τὴν ἄλλην ᾿Ελλάδα, καὶ τοὺς ἐν ἱδυνάμειϊ 5 

ὄντας ἐν ἱταῖς πόλεϊσιν καὶ προϊἱεστῶτας διαφθείρας]... .. 

Εταρ. Ν. 
Γ ΄ Ν 3 [ » Ν ο] “ ͵ 

πο ἱτεραϊτεύῃ, καὶ οὐχ ἅπασιν οἴει φανερὸν εἰναι ὅτι φάσκων 

ὑπὲρ τοῦ [δήμου] λέγειν ὑξὲρ ᾿Αλεξάνδρου φανερῶς [ἐδημη- 
γ)όρεις; ἐγὼ γὰρ ἰοῖμαι καὶ] ἔμπροσθεν γνῶναι] πάντας ὅ τι 
5 ’ὔ Ἁ Ν ’ὕ κ Ἀ “ Ν « “ ἐποίησας καὶ περὶ Θηβαίων καὶ περὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων, 

Ν, ἐΦ ΄ }] “ , » “ ᾽ ,ὔ » Ν 
καὶ ὅτι χρήματα εἰς ἱταῦτα)] δοθέντα ἐκ τῆς [᾿Ασίας αὐτὸς 

“ 5. 7 7 ᾿Α Ν Ν 

σαυτῷ [ἰδίᾳ περιπ]οιησάμεϊνος κατανήλωϊσας τὰ ἱπολλά, καὶ 
“ Ν - 5 “ Ν ,. ’, ΄ Ν νῦν δὲ ναυτικοῖς ἐργά(η ἱτι]σὶν καὶ ἐκδόσεις δίϊδως], καὶ 

πριάμενος ο[ἰἰκί]αν .... μο.... «ὙὉπὰα.. τῶ 

οὐκ οἰκεῖς ἐν Πειραιεῖ, ἀλλ᾽ ἐξορμεῖς ἐκ τῆς πόλεως. δεῖ δὲ 

τὸν δίκαιον δημαγωγὸν σωτῆρα τῆς [πατρίδος εἶναι, μὴ δραπέ- 

τὴν. ἐπειδὴ δὲ νῦν ἽΔρπαλος οὕτως ἐξαίφνης) πρὸς τὴν 
Ἑλλάδα προσέπεσεν ὥστε μηδένα προαισθέσθαι, τὰ δ᾽ ἐν 

Πελοποννήσῳ καὶ τῇ ἄλλῃ “Ἑλλάδι οὕτως ἔχοντα κατέλαβεν 
ε Ν “ 5" ,ὔ “-“ ἫΝ ’ Ν ΄“ 4 "Ὁ" ὑπὸ τῆς ἀφίξεως τῆς Νικάνορος καὶ τῶν ἐπιταγμάτων ὧν 

ἧκεν φέρων παρ᾽ ᾿Αλεξάνδρου περί τε τῶν φυγάδων καὶ περὶ 
΄“ Ν Ν ’ ᾿] “ Ἡ , Ν 

τοῦ τοὺς κοινοὺς συλλόγους ᾿Αχαιῶν τε καὶ ᾿Αρκάδων καὶ 
“ “ Ν ἡ “ 7 

Βοιωτῶν -- -- -- -- ταῦτα σὺ παϊρήρησαι τῷ ψηφίσματι, 
“ συλλαβὼν τὸν ἽΔρπαλον, καὶ τοὺς μὲν “ἕλληνας ἅπαντας 

πρεσβεύεσθαι πεποίηκας ὡς ᾿Αλέξανδρον, οὐκ ἔχοντας ἄλλην 
" ’, 9 7 Ν Ν , ἃἁ }] ἊΣ φ οὐδεμίαν ἀποστροφήν, τοὺς δὲ σατράπας], οἱ αὐτοὶ ἂν ἧκον 

3 τηλικοῦτος ΒοΟΕΟΚΗ 4 ἐξ ἀρχῆς ΒοΕΟΚΗ διαπέμψας ϑαιρΡε 
5 δυνάμει Β 6 ταῖς πόλεσιν εἰ προεστῶτας Β : προστάτας τοῦ δήμου 
ΞΑῸΡΡΕ διαφθείρας Δαἀα!]αϊ 1 τερατεύῃ Β 8 δήμου εἀά. 
8-ο ἐδημηγόρεις . . . γνῶναι ϑαιρρε 1ο ἐποίησας) πεποιηκας «ἢ 
αἰ ν]ά., σοττ. (ἤ᾽ : ὅτι [τοῦτ᾽] ἐποίησας Β 11-12 ταῦτα... ἰδίᾳ Β 
12 περιποιησάμενος ϑΔΌΡΡΕ 12-14 κατανήλωσας.... οἰκίαν Β 
16-1ῇ πατρίδος . . . ἐξαίφνης ΕΧΕΙΏΡ]Ι ργαϊΐα γεβεϊςαϊε Β 18 Ἑλλάδα) 
ελπιδα ἢ", σοττγ. 2 23 παρήρησαι Β 26 σατράπας ϑΑρΡε 

το 

πον ψνυν ον ἐν γυθ ππιο ΚΣ ψ'ς 
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ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥ͂Σ 

ἰξκόν]τες πρὸς ταύτην τὴν δύναμιν, ἔχοντες τὰ χρήματα 
»] “ 3" 

καὶ τοὺς στρατιώτας ὅσους ἕκαστος αὐτῶν εἶχεν, τούτους 

σύμπαντας οὐ μόνον κεκώλυκας ἀποστῆναι ἐκείνου τῇ συλ- 
7 “ΝΛ ςε 5 Ν Ν 

λήψει τῃ Δρπύλαου, ἀλλὰ καὶ. . νοις καστον νος να 

Ετδρ. ΝΊῚ. 

ννν͵ [ὑπὸ] Δημοσθένους ἰἀπο]σταλείς, παρὰ δ᾽ ᾿Ολυμπιάδι 
Καλλίας ὁ Χαλκιδεύς, ὁ Ταυροσθένους ἀδελφός" τούτους 

΄᾿“ Ν ὔ 5 ᾽7ὔ κ Ν “ , 

γὰρ ἔγραψε Δημοσθένης ᾿Αθηναίους εἶναι καὶ χρῆται τούτοις 
ῇ ε 5. Ν ,ὔ ϑῳ. ἢ Ν μ πάντων μάλιστα. καὶ οὐδὲν θαυμαστόν" οὐδέποτε γὰρ οἶμαι 

πον “ ᾽ “-“ [, 5 , 7, Ν 5 3 }] ’ὔ 

ἐπὶ τῶν αὐτῶν μένων εἰκότως φίλους] τοὺς ἀπ᾿ Εὐρίπου 
ὔ ων Ά, Ν ᾽ὔ Ν ϑιίοος 7 Φ'. ἐδ 

κέκτηται. εἶτα σὺ περὶ ἰφιλ]ίας πρὸς ἐμὲ τολμήσεις αὐτίκα 

πολἸ]λὰ [λέγειν] -- -- -- [ταύτην τὴν φιλίαν διέϊλυσας αὐϊτός, 
ὅτε] χρυσίον κατὰ τῆς ἱπατρ]ΐδος ἔλαβες καὶ [μετ]εβάλοϊυ]. 
καὶ κατα[γέλαϊστον μὲν σαυτὸν ἐποίησας, κατήϊσχυν]ας δὲ 
τοὺς ἐκ τῶν ἔμπροσθεν χρόνων ἱτῶν αἰὐτῶν τί σοι προΐελο- 

μέϊνους" καὶ ἐξὸν ἰἡμῖν] λαμπροτάτοις [εἶναι] παρὰ τῷ 
Υι Ν ἊΝ ς ’ 2 ς Ἂς ’ὔ “ δήμῳ ἱκαὶ τὸ]ν ὑπόλοιπον [βίον ὑ]πὸ δόξης χρηϊστῆς πα]ρα- 

“- εἰ Ἴ “ 5: ἡ Ν ᾽ ᾽ ΄ὕ πεμφθῆναι, ἅπαϊντα ταῦτα ἀνέτρίεψας, κα]ὶ οὐκ αἰσχύνει 

νυνὶ τηλικοῦτος ὧν ὑπὸ μειρακίων κρινόμενος περὶ δωροδοκίας. 
4 Ν 3 ᾽ὔ ε ἍΝ. “ ͵ὔ Ν , 

καίτοι ἔδει τοὐναντίον ὑφ᾽ ὑμῶν παιδεύεσθαι τοὺς νεωτέρους 

τῶν ῥητόρων, καὶ εἴ τι προπετέστερον ἔπραττον ἐπιτιμᾶσθαι 
Ἷ “ 

καὶ κολάζεσθαι. νῦν δὲ τοὐναντίον οἱ νέοι τοὺς ὑπὲρ ἑξήκοντα 
" 3 ἔτη σωφρονίζουσιν. διόπερ, ὦ ἄνδρες δικασταί, δικαίως ἂν 
᾿ “ 

ὀργίζοισθε Δημοσθένει, εἰ καὶ δόξης ἱκανῆς καὶ πλούτου 
“ Ὁ κι Ν, ϑυσι ὡς “ δῶ κα ᾿ς “ 

πολλοῦ δι ὑμᾶς μετεσχηκὼς μηδ᾽ ἐπὶ γήρως ὀδῷ κήδεται τῆς 
, ᾽ “- 5 

πατρίδος. ἀλλ᾽ ὑμεῖς μὲν ἠσχύνεσθε ἐπὶ. ησ΄..... «οὖ 
Ν “- δ “ 

τοὺς περιεστηκότας τῶν “Ἑλλήνων, ὅτε [τινῷ]ν κατεχειρο- 

Ι ἑκόντες Βοεοκῃ 1Ο φιλίας Β τολμήσεις αὐτίκα Β, εχ ΟΥ̓ 1]. 
ὃ. 9; ἰμπὶ μάλα λέγειν Β, πολλὰ ΕρΡῸ 1: ταύτην τὴν φιλίαν 
διέλυσας Β οἸΐπιὶ (πππης οὐ διαλύσας) 12 ὅτε Β πατρίδος ΒοΘΟΚΗ 
μετεβάλου; Β 13 καταγέλαστον ΒΔ. 13-17 κατήσχυνας 
εὐν ἀνέτρεψας τοδεϊί Β 15. ἡμῖν νεὶ ὑμῖν, οἵ 1. το 24 ἐπὶ 
γήρως οὐδῷ εχ Ηνρ. εἰΐαξ ῬοΙΙπχ (ἰϊ 15): ὀδῷ (ΒΔ4Ρ., ΒῚ οὐπὶ βραίϊο 
τη 6 115 σοηνθηϊί 25 πατρίδος ((, ΜΆΘΕ.) οὐτη γα] ] 4115 σοηναηϊέ 
26 τινῶν Β 

Ψ 

[πο]. 20 

[(0]. 21 

[πο]. 22 



οΟ]. 26] 

ΠΟ]. 26] 

ΥΠΕΡΕΙΔΟΥ͂ 

τονεῖτε, εἰ τοιούτους [καὶ] δημαγωγοὺς καὶ στρατηγοὺς καὶ 

φύλακας τῶν πραγμάτων [ἔχειν δοκἸοῖτίε.. . .. 

Ετγδρ. ΝῚ], 

Οὐ γάρ ἐστιν ὁμοίως ἰδεινόϊν, εἴ τις ἔλαβεν, ἀλλ᾽ εἰ ὅθεν 
μὴ δεῖ, οὐδέ γ᾽ ὁμοίως [ἔχ]ουΐϊσ)ιν οἱ ἰδιῶται [οἱ λαβἸ)όντες τὸ 

,ὔ Ν α' ΨΚ Ν ε 7 Ν, 7 ᾿ “-“ 
χρυσίον καὶ οἱ ῥήτορες καὶ οἱ στρατηγοί. διὰ τί; ὅτι τοῖς 5 

μὲν ἰδιώταις ἽΆρπαλος ἔδωκεν φυλάττειν τὸ χρυσίον, οἱ δὲ 
Ἀ Ἀ « ΓΟ ’ὔ ε » 7 « στρατηγοὶ καὶ οἱ ῥήτορες πράξεων ἕνεκα [εἰλήϊφασιν. οἱ 

ἊΝ ’ “ Ν 5 “ ε »"“" “-“ Ν “ 

δὲ νόμοι τοῖς μὲν ἀδικοῦσιν ἰἁπλἸᾶ, τοῖς δὲ δω[ροδοκοῦσιϊν 

δεκαπλᾶ ἱτὰ ὀφλ]ήματα πὶρ)]οστάτίτουσιν] ἀποδιδόναι, καὶ 

θάνατο]ν τὸ τίμηϊμα τιμῆ]σαι ἔστιν ἐκ ἱτῶν νόμων τούτοις 
,ὔ “ κ ε ,7ὕ ϑ. ἃ -“ - ᾽ 

ἱμόνοι)ς" οὕτω καὶ [αἱ ζημί)αι παρ᾽ ὑμῶν [καθεστᾶσἾιν κατ 
Ὄ διε ’ “ Ν δ ΄“ “, 2 Ν αὐτῶν ἰδεινότερ]αι. ὅπερ γὰρ ἱκαὶ ἐν τ]ῷ δήμῳ εἶπον, πολλὰ 

ὑμεῖς, ὦ ἄνδρες δικασταί, δίϊδοτε ἑϊκόντες τοῖς στρατηγοῖς 
Ν -“ δα ᾽ “ ᾽ “, ’ 5 “- 

καὶ τοῖς ῥήτορσιν ὠφελεῖσθαι, οὐ τῶν νόμων αὐτοῖς δεδω- 

κότων τοῦτο ποιεῖν, ἀλλὰ τῆς ὑμετέρας πραότητος καὶ 
Ψ, ἃ ’ , “ἤ ᾽ Φ΄ 

φιλανθρωπίας: ἕν μόνον παραφυλάττοντες, ὅπως δι ὑμᾶς 
Ν 3, , “ Ν Ν ’ Ν , 

καὶ μὴ καθ᾽ ὑμῶν ἔσται τὸ λαμβανόμενον. καὶ Δημοσθένη 

καὶ Δημάδην ἀπ᾽ αὐτῶν τῶν ἐν τῇ πόλει ψηφισμάτων καὶ ῆ ῃ Ἴφισμ 
“ 3, ΄ὔ ἂ ΜΩΝΟΕ εν ᾿] 

προξενιῶν οἶμαι πλείω ἢ ἑξήκοντα τάλαντα ἑκάτερον εἰλη- 

φέναι, ἔξω τῶν βασιλικῶν καὶ τῶν παρ᾽ ᾿Αλεξάνδρου. οἷς δὲ 
΄ “ ε Ψι τα Ὲ υϑ ἊΝ 5 35 ὃν ΡΟ. δ. οἷν “- 

μήτε ταῦτα ἱκανά ἐστιν μήτ᾽ ἐκεῖνα, ἀλλ᾽ ἤδη ἐπ᾽ αὐτῷ τῷ 
͵7 ΄- ᾽ὕ, “ ᾽ ΄ “-“ » Ν 4 

σώματι τῆς πόλεως δῶρα εἰλήφασι, πῶς οὐκ ἄξιον τούτους 
“ 5 7 ρ. Ν ΄“ Ν εἢ [ο] ε “ κα 5» ΄ 

κολάζειν ἐστίν; ἀλλὰ τῶν μὲν ἰδιωτῶν ὑμῶν ἐάν τις ἀρχήν 
Υ 5 δ λονς 7, ΨΥ, Ὁ δ᾽ τινα ἄρχων] δι’ ἄγνοιαν ἢ ἰδι’ ἀπει]ρίαν ἁμάρτῃ τίι, οὗτος] 

ΠΥΡΕΣ, ἃ ΄ Ν 5 “ σ᾿ ΣΝ ὑπὸ τούτων κίαταρρη]τορευθεὶς ἐν τῷ δικαστηρίῳ ἢ ἀπο- 
“-“ Ὁ “ “- “ “ 

θανεῖται ἢ ἐκ τῆς πατρίδος ἐκπεσεῖται" αὐτοὶ δὲ τηλικαῦτα 
5 7 Ἂν ’ » -“ ’ὔ ’, .: 

ἀδικήσαντες τὴν πόλιν οὐδεμιᾶς τιμωρίας τεύξονται; καὶ 

1 τοιούτους ΘΔΌΡΡΕ : τοιουτος «ἥ, υἱ ν]ά. Ε' 0], 23 ἢ] ργδείεγ 
᾿Ἰπογαβ Ραῖιοαβ γαϑίδί 3 δεινόν ϑΔῸΡΡΕΘ 4 ἔχουσιν Β 
λαβόντες ϑ8:ρρΡεΕ, οἱ Ργδθιη ει Β 1 εἰλήφασιν ΒΔ}. 8 ἁπλᾶ Β 
(εχ Ατὶϑέ, ᾽Αθ. Πολ. 54, 2). Ουδε βεφυπηίαγ Γαβεε Β 13 δίδοτε 
ΞΑῸρΡΡε 24 ἄρχων ΒοεΟΚΗ ἀπειρίαν ΒΔ. οὗτος ϑΑῸΡΡΕε 
25 καταρρητορευθεὶς ϑδΡΡΕ : -τορηθεις (νΕ] -γορηθεις ἢ ἢ, σοττ, ἢ" 

20 

- «ον. μι, δι, δνδδοουυ 

ὡ .4 δα. “τω δι υαυυνμἐονῥω οῥνοννδ, με δ. νὰν. “ἃ Δ Μὰ μιν, μανῶν. ω. - ἀμ ὦ. ἑν Δ, . 



“σι 

ΤΟ 

15 

20 

ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥ͂Σ 

Κόνων] μὲν ὁ Παιανιεύς, [ὅτι] ὑπὲρ τοῦ ὑοῦ ἔλαβεν τὸ 

θεωρικὸν ἀποδημοῦντος, πέντε δραχμῶν ἕνεκεν ἱκετεύων ὑμᾶς 

τάλαντον ὦφλεν ἐν τῷ δικαστηρίῳ, τούτων κατηγορούντων" 

καὶ ᾿Αριστόμαχος ἐπιστάτης γενόμενος τῆς ᾿Ακαδημείας, ὅτι 

σκαφεῖον ἐκ τῆς παλαίστρας μετενεγκὼν εἰς τὸν κῆπον τὸν 

αὑτοῦ πλησίον ὄντα ἐχρῆτο καὶ ἐφη .. .. 

Εταρ. ΝΠ]. 
, 7 ᾿ϑραΑς ς «ς “ 5 “ Ν “ ,ὔ ᾽ 

[Οὐ μέντοι) ἡμᾶς ὁ δῆμος ἐν τῷ] μετὰ ταῦτα χρόνῳ] οὐκ 

εἴα προσιέναι] αὑτῷ οὐδὲ διαλέγεσθαι), ἀλλὰ καὶ συϊμβούλοις 
5 ρ " ’ 5 ᾿ Ν Ἂ “ ἐχ]ρῆτο καὶ σ[υνηγόροις] -- -- -- [ἐπὶ τὴν διοίκησιν τῶ]ν 

αὑτοῦ ἅπασαν ἰταμ]ίαν ἐχειροτόνησεν, ὑπολαμβάνων χάριν 
5 ““ 5 « “ ᾿] ,7ὔ “ Ξ 3 Ν Ν 

αὐτῷ παρ᾽ ἡμῶν ὀφείλεσθαι, ὅπερ δίκαιον ἣν. καὶ πρὸς 
ὔ εἰ Ις « “ “ “ 7 " 

τούτοις ἀγώνων ἡμῖν ὕστερον πολλῶν γεγενημένων [ἐξ] 

ἐκείνων τῶν ἱπραγ]μάτων ἱκαὶ περὶ τοῦ πἰολέμου, οὐδε- 

ἱπώποτε ἡ]μ[ῶ]ν οὗτοι κατεψηφίσαντο, ἀλλ᾽ ἐκ πάντων 
Ν “ , Ν 5 ’, “ “ Ψ᾿' ἔσωσαν, [ὅπερ μ)]έγιστον καὶ ἰἀξιοπιϊ]στότατον τῆς ἱτοῦ δήμ]ου 

ἰδια]νοίαϊς σημεῖον. καὶ γράψαι, ὦ [Δημόσθενες] -- -- -- - 
ε “ μ ᾽ “ Ρ] ΒΩ « Ν “ , ᾿ ᾿ Ν 

[ὁ δῆϊμος ἐποίησεν, ὥστ᾽ αὐτὸς ὑπὸ τῆς τύχης ἀφαιρεθεὶς τὸν 
͵ ε “ ὰ " ᾽ 5 7, “ 3. ἘΠ στέφανον, ἡμῶν ὃν ἔδωκεν οὐκ ἀφείλετο. οὕτως οὖν ἡμῖν 

“ 7 “ }] , ᾿] ΩΝ Ζ }] “-" 

τοῦ δήμου προσενηνεγμένου, οὐ πάντ᾽ ἂν δικ[αίως] αὐτῷ 
ε “ ε “-“ νι }] , 5 ᾿, τ τῳ }] 

ἡμεῖς [ὑπη)]ρετοῖμεν καὶ εἰ δέοι ἀϊποθνήσκοιμεν [ὑπὲρ] αὐ- 

τοῦ; ἐγὼ - -- -- -- ἂν καὶ λόγου δύναμιν ἀποδεικνύμενος 

διατετέλεκας" καὶ ὅτε μὲν ἡγοῦ τὴν βουλὴν ἀποφανεῖν τοὺς 

ἔχοντας τὸ χρυσίον, πολεμικὸς ὧν καὶ ταράττων τὴν πόλιν, 
“ Ν ΄ 5 , ΡῚ Ν Ν᾿ 5 ’ ΔΝ ἵνα τὴν ζήτησιν ἐκκρούοις" ἐπειδὴ δὲ ἀναβάλοιτο τὸ ἀπο- 
ἢ α ε βο λή οὔ 0 ς ’ “ἰδ, α “ δή φῆναι ἡ βουλή, οὔπω φάσκουσα εὑρηκέναι, τότ᾽ ἐν τῷ δήμῳ 

συγχωρῶν ᾿Αλεξάνδρῳ καὶ τοῦ Διὸς καὶ τοῦ Ποσειδῶνος εἶϊναι 

εἰ βούλ]οιτο.. .. 

1 Κόνων εαά. ὅτι εα6. τουου ἢ, υ βυρεῖξβοσ, 2 7-ο οὐ 
μέντοι. .. συνηγόροις ταϑιι1 Β 9 διοίκησιν τῶν Β ΙΟ ταμίαν 
ΕΡῸ 12-13 ἐξ εἰ πραγμάτων ΕΡῸ 13-16 καὶ περὶ... Δημόσθενες 
Β ΡΙεγιυπίαια 14 ἡμῶν) υμων οὐπὴ ΓΕΙΪ4 1115 ΠῚΔΡῚ5. σοπνεηϊί 
οὗτοι νἱχ σογίιπι εϑί 15 ἀξιοπιστότατον 5ι|Ρ0]ενὶ 19 πάντ᾽ ἂν] 
παντα «ἢ, σοττ, Β δικαίως ϑΑῸΡΡΕε 20 εἰ δέοι Βοξοκῇ, ΒΑ. 
ὑπὲρ εαά. 26 εἶναι υἱῷ εἰ βούλοιτο ϑΑιρρε: υἱῷ οπι. (ΡΓΟΡίεγ 
βρδίϊιπι) Β 

ν 

[ς0]. 28 
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οΟ]. 34] 

οΟ]. 35] 

οο]. 36] 

οΟ]. 38] 

οΟ]. 39] 

ΥΠΕΡΕΊΙΔΟΥ 

Γγαρ. ΙΧ. 

εὐνςν ἱτῶν ἐγκλημάτων, καὶ κήρυγμα περὶ ἱτούϊτων ἐποιήσατο" 

οἱ δ᾽ [ἀντὶ] τοῦ ἀποδόντες ἃ ἔλαβον ἀπηλλάχθαι τιμωρίας 
᾽ δ δὺ Ν ͵ Ν Ν Ν κ " ΄σ 

καθ᾽ αὑτῶν καὶ ζητήσεις ἔγραφον. τοὺς δὴ τὸ μὲν ἐξ ἀρχῆς 
9 ’ Ἀ 7 5» ’ὔὕ » » -“ ’ 

ἀδικήσαντας καὶ δωροδοκήσαντας, ἀδείας δ᾽ αὐτοῖς δοθείσης 

μὴ ἀποδόντας τὸ χρυσίον τί χρὴ ποιεῖν; ἐᾶν ἀτιμωρήτους; 
"- » » ’ εν νΝ 7 5. 7 " 5 , ἀλλ᾽ αἰσχρόν, ὦ ἄνδρες δικασταῖΐ, ἰδίων ἕνεκα ἐγκλημάτων 

πόλεως σωτηρίαν κινδυνεύειν: οὐ γὰρ ἔστιν ὑμᾶς τούτων 

ἀποψηφίσασθαι, μὴ ἰοϊομένο)]υς ἀναδέξαϊσθαι δεῖν ἀδική]- 
μαϊταὶ -- -- -- -- μ[ὴ τοίνυν, ὦ ἄνδρες] δικασίταί, προτιμᾶτε] τὴν 

,ὔ ᾽ὔ “ ε ,ὔ » “ ᾽7ὕ Ν τούτων [πλεο]νεξίαν τῆς ὑμετέϊρας αὐτῶν ᾿σωτηρί]ας" μηδὲ 

ληϊμμάτων αἰσχρῶν ἕνεκα τὸν] πόλεμον, ἀλλὰ πραϊγμάτων 

ἀξιωϊτέρων καὶ] μεταλ[λ]α[γῆς ἀμείνονος) ποιήσησθε)... .. 

Ετγδρ. Χ. 

ἐνςνς͵ αὐτῷ παρ᾽ ἑκάστου ἡμῶν γίγνεσθαι, καὶ τὸ μὲν κατη- 
“ 5 “ “ Ὁ 7 ᾿, }] ’ Ν 

γορεῖν ἐν τῷ δικαστηρίῳ καὶ ἐξελέγχειν τοὺς εἰληφότας τὰ 

χρήματα καὶ δεδωροδοκηκότας κατὰ τῆς πατρίδος ἡμῖν] προσ- 

έταξεν ἱτοῖς ἡρημένοις] κατηγόροις}: τὸ δ᾽ ἀποφῆναι τοὺς ΠρηΜμ 11γ7γ0ρ ῆ 
: ’, 5 , “ “- δι, ΤῸΝ 3 ᾿ ἢ ἃ εἸἰληφότας [ἀπέδωκεν τ] βουλῇ ἱτῇ ἐξ ᾿Αρείου] πάγου, ἣ 

’ὔ ᾿ μ “ 5 , Ν Ν ’ -“ 

τούτους εἰς τ]ὸν δῆϊμον ἀπέδειϊξεν: τὸ [δὲ κολάσαι τοῖς 

ἰδικασταῖς ὑμῖν] -- -- -- -- [ἐξ ̓ Αρείου] πάγου. ἐὰν δὲ ἡ ψῆφος 
μὴ ἀκόλουθος γένηται τοῖς νόμοις καὶ τοῖς δικαίοις, τοῦτο δή, ὦ 
Ν 7 Ψ ' ὡνΝ Ν “ ’, ἄνδρες δικασταί, παρ᾽ ὑμῖν ἔσται καταλελειμμένον. διόπερ 

δεῖ πάντας ὑμᾶς ἰἀποβλέψαντας εἰς] τὴν σωτηρίαν τῆς 
’ Ν Ν Ν᾽ ᾿] ,ὔ Ν, « ,ὔ φν ς 5 

πόλεως καὶ τὴν ἄλλην εὐδαιμονίαν τὴν ὑπάρχουσαν ὑμῖν ἐν 

τῇ χώρᾳ καὶ κοινῇ πᾶσι καὶ ἰδίᾳ ἑνὶ ἑκάστῳ, καὶ εἰς τοὺς 
τάφους τοὺς τῶν προγόνων, τιμωρήσασθαι τοὺς ἀδικοῦντας 

(Ο]]. 32 εἰ 33 πιεῖ ἱγαριπηεπία βιιπὶ 1-2 τούτων εἰ ἀντὶ ϑαΑΡΡΕε 
8 οἰομένους κτλ. Β 9-12 μὴ τοίνυν. . . ποιήσησθε) Β]4551] 
ταϑεϊ αἰ] οπαῖη ΘΧΘΙΊΡΙΪ ργαίϊα 5θοιι5 511ΠῚ (Ο]]. 356 εἰ 37 πὶ] πἰϑβὶ 
{ταρτηεπηΐα βϑιπέ 15-1090 ἡμῖν... ὑμῖν ἰἴΐα Β, 4ι6π| 5αοιξι5 5ΌΠῚ 
22 ἀποβλέψαντας εἰς, ΒοεΟΚΗΙΐ 5 ΡΡ]επηεηίιτη, Ἔχε ρ] 1 ργαῖία ᾿πβϑγιὶ : 
Ιδουπα δἰίεπὶ εϑέ οἰγοα 55. {Πξ  ΓΑΓΙΙΠῚ 23 τὴν δηΐε εὐδαιμονίαν 
Παρεί ἤ, ἀεϊεὶ Β 
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ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥ͂Σ ν 

ξ Ν [3 ΄“ , ἈΝ ὔ ’ ’ 

ὑπὲρ ἁπάσης τῆς πόλεως, καὶ μὴτε λόγου παράκλησιν - - 

- -- [τοὺς εἰληφόϊτας δῶϊρα κατὰ τῆς] πατρίδος καὶ τῶν [ς0]. 40 

νόμων" μηδὲ τοῖς δακρύοις τοῖς ᾿Αγνωνίδου προσέχετε τὸν 

νοῦν, ἐκεῖνο λογιζόμενοι, ὅτι ἀτυχήσαντι μὲν -- -- -- οὗτος δ᾽ 
ΝἊ 3 3 ΄, , Ὁ Ν « "ἢ ς 
ἂν ἰκλαίων] οὐ δίκαια ποιήσϊειεν), ὥσπερ καὶ οἱ λίησταὶ) οἱ 
.] Ν “ “Ὁ ’ὔ 5 Ν 5 “ Ν μ᾿. Α » 

ἐπὶ τοῦ τροχο[ῦ κλαίοντες, ἐξὸν αὐτοῖς μὴ ἐμβαίνειν εἰς 
Χ “ “ Ν , ,ὔ “- , 

τὸ πλοῖον. οὕτω καὶ Δημοσθένης τί προσῆκον] κλαιήσει, 
,ὔ 

ἰδ]έϊον αὐτὸν] μὴ λαμίβάνειν); -- -- 

ΟἸζαςίοηα5 εχ Πᾶς οἵδαζίοης Ἂχϑίδηϊ {Γ65: 

(4) ᾿Αλλὰ τοὺς νεωτέρους ἐπὶ βοήθειαν καλεῖς, οὺς ὕβριζες 
καὶ ἐλοιδοροῦ ἀκρατοκώθωνας ἀποκαλῶν; | Ῥτδοίαηιι5 ΧνΠΙ, 

δ 235. 
(ὁ) Εἰ μέν τις ἀκρατέστερον ἔπιεν, ἐλύπει σε. [Ατμει- 

Δ6Ὶ15 Χ. 424.}0.]} 

(ε) Οὐδὲ μεχρὶ παραγραφῆς. [ΗετΓΡοοτίαίίοη 5... παρα- 

γραφή. 
ῬΟΥῸ Ραρυτιι5 ρὲ ἄπο παρεὶ ΓΓαρπιθηΐα, αἰι8 6 σατο 

Ιοςο Γθίευτὶ πδαπειηΐ : 
(4)... .. θαι εὐεργετήματα' οὐ γὰρ τὴν ἑτέρων πατρίδα 

εὖ ποιεῖν αὐτούς, ἀλλὰ τὴν ἑαυτῶν, οὐδὲ μ.. .. 

(4)... .. ὑπὸ τοῦ ψηφίσματος ἰἡλωκέΪναι σε αὐτόματον 

ΠΝ ἐποίησαν. .. ... . γενομεν . ... 

Ἐταρστηθηΐα Ῥαρυίδοθα πηΐηοα ἤρθη ταρεΐο; δριυά 

ΒΙ]αβϑίαπιὶ ἱηνεηϊεῖ ουτίοϑβιιβ ἱπνεϑί σαίού. 

τ Ροβὲ παράκλησιν ἰδοιιηδ εδὲ οἰγοα 45 {{{{Ε Δ ΓῸ ΠῚ 2 τοὺς εἰληφότας 
εἀά. 5 κλαίων εἰ ποιήσειεν Β λῃσταὶ ΒορΟΚΗ 6 επι 
του χορ «Ν΄,ρ ἀεϊενὶξ εἴ τρο βιιρτα δά !αϊ ἢ“: τροχοῦ κλαίοντες ΒοΕΟΚΗ 
η-8 προσῆκον εἰ δέον αὐτὸν Β 8 λαμβάνειν ΒοεςΟΚἢ, ϑδαρρε 
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ΝΙ (ΝΠ) 

[ΕΠΙΤΑΦΙΟΣῚ] 

Τῶν μὲν λόγων τῶν μελλόντων ῥηθήσεσθαι ἐπὶ] τῷδε 
“- ’ ’ὔ , “ ΄-“ Ἀ Ἀ - 

τῷ τάφῳ [περί τε) Λεωσθένους τοῦ στρατηγοῦ καὶ περὶ τῶν 
΄-“ » “ ,ὔ 

ἄλλων τῶν μετ᾽ ἐκείνου τετελευτηκότων ἐν τῷ πολέμῳ, 
ε ς " ᾷ 9 7 , φ᾽ νῷ ε “ ε 
ὡς ἦσαν ἄνδρες" ἀγαθοί, μάϊρτυς αὐτὸς ὁ χ)ρόνος ὁ σ.... 

κοὸν ἐν ἐλ Τὰ ὅπλ[α].. - .« .«......0.. 5’ ἀνθβωα 
οὐδένϊων πω καϊλλίω........ ἑώρακε ὡρ. . . . [ἐν τῷ 
π]αντὶ αἰῶϊνε . .. . .. .«. γ]εγενη....«τὐ ὉΠ ἩΠ 
σον εν νιν. ΤΕΤΕλεῦτ 9... οὔτε 

λ]οπρεπεστέρϊας. διὸ] καὶ μάλιστα [φοβοῦ]μαι, μή μοι συμ- 
Ὡ π Ν ’ - ’ 7 “- Ν “ 

βῇ τὸν λόγον ἐλάττω φαίν]εσθαι τῶν ἔργων τῶν γεγενη- 
Ὥ Ν ᾽ “ “ ’ ; σ΄ “ Ν φ΄΄.9 

μένων. πλὴν κατ᾽ [ἐκεῖνό γε πάλιν θαϊρρῶ ὅτι τὰ ὑπ 
ἐμοῦ παραλειπόμενα ὑμεῖς οἱ ἀκούοντες προσθήσετε" οὐ γὰρ 
ΟῚ “΄“ “ 4 ’ « κα “5 3.8 Ψ “-“ -“" 

ἐν τοῖς τυχοῦσιν οἱ λόγοι ῥηθήσονται, ἀλλ᾽ ἐν αὐτοῖς τοῖς 
ῇ “ 3 , Ε , » ,ὔ 5» 

μάρτυσι τῶν (ἐκ)είνοιίς π]επραγμένων. ἴἔΑξιον δέ ἐστιν 

ἐπαινεῖν τὴν μὲν πόλιν ἡμῶν τῆς προαιρέσεως ἕνεκεν, 
Ἁ , “ 3 Ν Ψ ἈΝ ,ὔ “ 

τὸ προελέσθαι ὅμοια καὶ ἔτι σεμνότερα καὶ καλλίω τῶν 

ἱπρότ]ερον αὐτῇ πεπραγμένων, τοὺς δὲ τετελευτηκότας τῆς 
ἀνδρείας τῆς ἐν τῷ πολέμῳ, τὸ μὴ καταισχῦναι τὰς τῶν 

’ 5 ἥ Ν Ν Ν “ Ν 5 ’ 

προγόνων ἀρετᾶς, τὸν δὲ στρατηγὸν Λεωσθένη διὰ ἀμφό- 

τερα' τῆς τε γὰρ προαιρέσεως εἰσηγητὴς τῇ πόλει ἐγένετο, 

κἀὶ τῆς στρατείας ἡγεμὼν τοῖς πολίταις κατέστη. 

Τιζα]5 πὶ ξὉ πα}}}ι5 εϑί 4 μαρτ 8), υἱ ν]ά. : μάρτυς ΒιιΕΟΠΕΙΕΓ 
χρόνος ΟΡ. οσ' Ῥοίϊι5 4ιι8πΠ| οἱ ξὥῷ 5. τὰ ὅπλα] ο πηαὶε [ογπηδίτιΠη, 
εἴ ἃ ἀμπθῖιπ) εβί : τὰς πρ[άξεις) ΒΔΡ., οεἰΐ., 5Βεὰ ποῃ νἱ]ἱάεξιΓ ς 6558 
6 καλλίω Β : κάλλιον ΟΡ. [εἸωρακεν (Ποη -ργ; υεἱ Β) ὥ,, ν Ἅεἰ. 9’ 
8-9 πράξεις... διὸ ΞΌΡΡΙ. Β 9 Ροβὲ μάλιστα ποη ἔπ γε, εὐ Β 
Ραΐαέ φοβοῦμαι ΒΔ. το φαίνεσθαι ΓΒ. , 4111 τι ἐκεῖνο... 
σε 9Ὁ.. αἱ. 12 καταλειπόμενα ξῷ, ΠΟΥΓ. ϑδαρΡΡε 14 ἐκείνοις} 
εινοῖ ξϑ, σοΥγ. ϑαῦρρε 
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ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΥΙ 

Περὶ μὲν οὖν τῆς πόλεως διεξιέναι τὸ καθ᾽ ἕκαστον τῶν 4 

πρότερον (ἀνὰ) πᾶσαν τὴν Ἑλλάδα (πεπραγμένων) οὔτε ὁ 
χρόνος ὁ παρὼν ἱκανός, οὔτε ὁ καιρὸς ἁρμόττων τῷ μακρο- 

λογεῖν, οὔτε ῥάδιον ἕνα ὄντα τοσαύτας καὶ τηλικαύτας πράξεις 
ἢ -“ Ν “ ι 4 Ν 3 }] 4 

5 ἐπελθεῖν καὶ μνημονεῦσαι' ἐπὶ κεφαλαίου δὲ οὐκ ὀκνήσω 

εἰπεῖν περὶ αὐτῆς. ὥσπερ [γὰρ] ὁ ἥλιος πᾶσαν τὴν οἰκουμένην 

ἐπέρχεται, τὰϊς μὲν] ὥρας διακρίνων [κατὰ τὸ π]ρέπον καὶ 
“ “ ἷς “ Ν ͵ . ’ “ καλῶς [πάντα καθ)ιστάς, τοῖς δὲ σώφροσι καὶ ἐπ])ιεικέσι τ[ῶν 

ν ἥ 4 , Ν , Ν “ Ν ἀνθρώπ]ων ἐπιμελούμενος κ]αὶ γενἰέσεως καὶ τροφῆΪς καὶ 
“- ΓΑ, “ ΝΜ ς “ 2 Ν ,ὕ ιο ἱκαρπ]ῶν καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων τῶν εἰς τὸν βίον 

χρησίμων, οὕτως καὶ ἡ πόλις ἡμῶν διατελεῖ τοὺς μὲν κακοὺς 

κολάζουσα, τοῖς δὲ δικαίοις β[οηθοῦσα), τὸ δὲ ἴσον ἀντὶ τῆς 

πλεονε]ξίας ἅπασιν ᾿φυλάττουσα, τὶ οῖς δὲ ἰδίοις κινδύνοις 
καὶὶ δαπάναις κοινὴν ἄδειαν τοῖς “Ἑλληϊσιν παρασκευΪ]ά- 

5 Ν Ἂ ΄ “ ον Υ̓ “ ’ 

τις ὥυσα, ἰ[ἀλλὰ περὶ μὲν τῶν κοινῶϊν ἔργων τῆς πόλ]εως 
ὥσπερ ἱπροεῖπον φράΪσαι ({(παρλαλείψω, περὶ δὲ Λεωσθέ- 

Ν “ ΝΥ Ν᾿ ’ Ά ᾿ ΄“ Ν ν]ους καὶ τῶν ἄζΐλλων τοὺς λόγ]ους ποιήσομαι. νῦν δὲ 
μ᾿ “ δ ,7 , “- , 

πόθεν ἄρξωμαι λέγων], ἢ τίνος πρώτου μνησθῶ; πότερα 
Ν ΄“ ’ ΡΒ, ἢ « ͵ ’ 5 3 Μ - 

περὶ τοῦ γένους αὐτῶν ἑκάστων διεξέλθω; ἀλλ᾽ εὔηθες εἶναι 
ς , Ν Ν Ν Υ Ν 5 Ἕ 5 

29 ὑπολαμβάνω" τὸν μὲν γὰρ ἄλλους τινὰς ἀνθρώπους ἐγκω- 

μιάζοντα, οἱ πολλαχόθεν εἰς μίαν πόλιν συνεληλυθότες 
οἰκοῦσι γένος ἴδιον ἕκαστος συνεισενεγκάμενος, τοῦτον μὲν 

δεῖ κατ᾽ ἄνδρα γενεαλογεῖν ἕκαστον' περὶ δὲ ᾿Αθηναίων 
ἀνδρῶν τοὺς λόγους ποιούμενον, οἷς ἣ κοινὴ γένεσις αἰὐτό- 

25 χίθοσιν οὖσιν ἀνυπέρβλητον τὴν εὐγένειαν ἔχει, περίεργον 

52. ἀνὰ εἰ πεπραγμένων, (Οθείϊ ΞῈΡΡΙΕΠπιαπέιϊιπ), ΘΧΘΠΊΡΙ: σγαίία γεςαρὶ. 
5. ἄπελθειν ἔξῷ, σοτῖ. ΒδὉ. 6 γὰρ ΒΔ. ἡ κατὰ) εἰς Β : ἀεὶ 
κατὰ Βα4Ὀ. : καὶ εἰς ΘαιρΡΡε, πἰγαιηα 6 ΡΓῸ βραίϊο πἰπηΐτ πη 8 πάντα 
καθιστάς ΟΡ. 8-τὸ σώφροσι... . ἁπάντων) Β 5Βεσιίμ5 511Π| 9 καὶ 
τροφῆς Ἠετγννεγάεη : τῆς τρ. Β 12 τοῖς... δικαίοις) νε] τοὺς... 
δικαίους Ὁ βοηθοῦσα Ῥὶεςο]οΠΪπὶ ἀντὶ τῆς πλεονεξίας) ΔΠΟΠ. ΔΡ. 
Β40. 13 φυλάττουσα Β 13-14 τοῖς δὲ... Ἕλλησιν ε ΤγεοιΓρ. 
1το4 ταϑεις Β 14 παρασκευάζουσα ΒΑ. 15 ἀλλὰ... πόλεως} Β 
5615 511 16 προεῖπον Β φράσαι Καγδ5εΓ παραλείψω] 
αλιφω ὥ,, οοτγ. Μ.]]ετ 16- τῇ περὶ δὲ. .. ποιήσομαι ΒΑὈ. ΤΊ νῦν 
Β450. : [ἀπορ)ῶ ΟΡ,, Β ; 56εἀ ΠΠίεγα ρΡοίϊι5 ν δϑὲ αιιατη ὦ 18 λέγων 
ΞΔΌΡΡο, λέγειν ΟΡ. πρωτον ξϑ. σοτΓ, ΓΡ. 50 τὸν μὲν γὰρ] το μεν 
Ξ0, σοττ. Β45. 22 τοῦτον (Ὀ., Β : τουτων ξὥῷὍὸ 24 ποιούμενος (Ὁ. 

»" 
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ΥΠΕΡΕΙΔΟΥ͂ 

“ ΄ ᾿ δ. Ν ’ " “ . ν ᾿ “ 

ἡγοῦμαι εἷναι ἰδίᾳ τὰ γένη ἐγκωμιάζειν. ἀλλὰ περὶ τῆς 
παιδείας αὐτῶν ἐπιμνησθῶ, καὶ ὡς ἐν πολλῇ σωφροσύνῃ 

“ς. ν .] Ἷ Δ 95 ΡΥ ’ “ 3. ἃ 

παῖδες ὄντες ἐτράϊφησαν καὶ ἐπαιδεύθησαν) ὅπερ εἰώθασιν 
»". ὧδ Ὑ ᾽ ᾿ Γι ] γο. 7 “ ΄, Γῳ. 

[παιδεύ]ειν; ἀλλ᾽ οἶμαι πάντας, εἰδέναι ὅτι τούτου ἕνεκα] 
Ν “ ͵ “ Ν ο 9 ᾿ ,ὔ κ᾿ 

τοὺς παῖδας παιδεύομεν, ἵνα ἄνδρες ἀγαθοὶ γένωνται" τοὺς 5 

δὲ γεγενημένους ἐν τῷ πολέμῳ ἄνδρας ὑπερβάλλοντας τῇ 
᾽ “Ὁ ’ ᾽ 3 “ “ῷ » “ 5 

ἀρετῇ, πρόδηλόν ἐστιν ὅτι παῖδες ὄντες καλῶς ἐπαιδεύθησαν. 
«ε ͵ ' ε “ ω Ν 4 “Ὁ ’ -“ 

ἁπλούστατον οὖν ἡγοῦμαι εἷναι τὴν ἐν τῷ πολέμῳ διεξελθεῖν 

ἀρετήν, καὶ ὡς πολλῶν ἀγαθῶν αἴτιοι γεγένηνται τῇ πατρίδι 

καὶ τοῖς ἄλλοις Ἕλλησιν. ἄρξομαι δὲ πρῶτον ἀπὸ τοῦ 
στρατηγοῦ" καὶ γὰρ δίκαιον. Λεωσθένης γὰρ ὁρῶν τὴν 
ς ,ὔ - ,ὔ Ν [τ 5 “ 

Ελλάδα πᾶσαν τεταπεινωμένην καὶ [ὥσπερ] ἐπτη[χυΐῖαν, 
’ὔ «ς Ν “ ’ Ν ’ὔ κ 

κατεφθαρμένην ὑπὸ τῶν δωροδοκούντων παρὰ Φιλίππου καὶ 

᾿Αλεξάνδρου κατὰ τῶν πατρίδων τῶν αὑτῶν, καὶ τὴν μὲν 

πόλιν ἡμῶν ἰδεομέ]νην ἀνδρός, τὴν δ᾽ Ελλάδα πᾶσαν πόλεως, 

ἥτις προστῆναι [δυ]νήσεται τῆς ἡγεμονίας, [ἐπέδωκεν ἑαυτὸν 

μὲν τῇ πατρίδι, τὴν δὲ πόλιν τοῖς “Ἕλλησιν εἰς τὴν ἐλευ- 
θερίαν' καὶ ξενικὴν μὲν δύναμιν (συ)στησάμενος, τῆς δὲ 

πολιτικῆς ἡγεμὼν καταστάς, τοὺς πρώτους ἀντιταξαμένους 

τῇ τῶν ᾿Ἑλλήνων ἐλευθερίᾳ Βοιωτοὺς καὶ Μακεδόνας καὶ 
Εὐβοέας καὶ τοὺς ἄλλους συμμάχους αὐτῶν ἐνίκησε μαχό- 

μενος ἐν τῇ Βοιωτίᾳ. ἐντεῦθεν δ᾽ ἐλθὼν εἰς Πύλας καὶ 
Ἂς Ν Γ ’ ᾽ Ὁ Ν Δ σε" Ν 

καταλαβὼν τὰς ἱπα]ρόδους, δι’ ὧν καὶ πρότερον ἐπὶ τοὺς 

Ἕλληνας οἱ βάρβαροι ἐπορεύθησαν, τῆς μὲν ἐπὶ τὴν Ἕλ- 

λάδα πορείας ᾿Αντίπατρον ἐκώλυσεν, αὐτὸν δὲ καταλαβὼν 
ἐν τοῖς τόποις τούτοις καὶ μάχῃ νικήσας, ἐπολιόρκει κατα- 
κλείσας εἰς Λαμίαν. Θετταλοὺς δὲ καὶ Φωκέας καὶ Αἰτω- 

λοὺς καὶ τοὺς ἄλλους ἅπαντας τοὺς ἐν τῷ τόπῳ συμμάχους 

8 ἐπαιδεύθησαν ΒΔ. : ἐπεδε.. 9 4 παιδεύειν ΜΙ Δ]]ΕΓ πάντας; 
ἕνεκα Βα. 152. ὥσπερ ἐπτηχυῖαν)] κατεπτηχυΐῖαν ε44., 5Ξε4 κατ- ἀπίε 
κατεφθαρμένην πο ρΡΙαςεί. [,ἀουπᾶ δϑβί 5 νεὶ 6 {Π  Γα Γι1ΠῈ 15. δεο- 
μένην ΒΔ. 16 δυνήσεται ΘΟ ϑῖεΥ : ν ΠΟΙ σεγξιπι εϑὲ ἐπέδωκεν 
Κανϑευ, 8]. μενεναυτον ἔἕῷ, (οΥγ. ΒδΡ. 18 στησαμενος ὥ. 
θεῖ. ΒΡ. 23 παρόδους ϑΡΕΏΡΕΙ : ρ ἀπθῖιπ εϑί. Ῥοίΐεϑβίέ εἰἴδπι 
6556, 5664 διόδους (5465) ᾿Δοι Πα ΠῚ ΠΟΠ σοΟπρ]εΐ 

1ο 
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ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ 

ἐποιήσατο, καὶ ὧν Φίλιππος καὶ ᾿Αλέξανδρος ἀκόντων ἡγού- 

μενοι ἐσεμνύνοντο, τούτων Λεωσθένης ἑκόντων τὴν ἡγεμονίαν 
ΝΜ ,ὔ μι ι ΒΕ," “ Ν Ὁ 7 

ἔλαβεν. συνέβη δ᾽ αὐτῷ τῶν μὲν πραγμάτων ὧν προείλετο 

κρατῆσαι, τῆς δὲ εἱμαρμένης οὐκ ἦν περιγενέσθαι. δίκαιον 
3,4 ἣ, Ν ’, Φ Ν , “ “ Ν 

5 δ᾽ ἐστὶν μὴ μόνον ὧν ἔπραξεν Λεωσθένης ζῶν] χάριν ἔχειν 

αὐτῷ πρώτῳ), ἀλλὰ καὶ τῆς ὕστερον ᾿γενομένϊης μάχης 
Ν Ν 5 ,7ὔ ῇ Ν “ ᾿ 5 “ “σι » 

μετὰ τὸν ἐκείνου θάνατον, καὶ τῶν ἄλλων ἀγαθῶν τῶν ἐν 
“- ᾽ὔὕ ’ὔ ΄ - “ δ οἷ Ν 

τῇ σἱτρατείᾳ ταύτῃ συμβάντων τοῖς “Ἕλλησιν: ἐπὶ γὰρ 
“ οὸς ἃ, , - ,ὔ ᾽ “ ε “ 

τοῖς ὑπὸ Λεωσθένους τεθεῖσιν θεμελίοις οἰκοδομοῦσιν οἱ νῦν 
Ἂς “ ! Ν Ν «ς “ ΝΜ 

το τὰς ὕστερον πράξεις. καὶ μηδεὶς ὑπολάβῃ με τῶν ἄλλων 
“ Ζ “ 4 

πολιτῶν μηδένα λόγον ποιεῖσθαι, [ἀλλὰ] Λεωσθένη μόνον 
5 ἔξ ,7 Ν Ν , Υ͂ ϑὼΝ 
ἐγκωμιάζειν. συμβαίνει γὰρ τὸν Λεωσθένους ἔπαινον [ἐπὶ] 

ταῖς μάχαις ἐγκώμιον καὶ τῶν ἄλλων πολιτῶν εἶναι: τοῦ μὲν 
Ν ,ὔὕ “ ξ Ν Μ “ ΄ς ΄ 

γὰρ βουλεύεσθαι καλῶς ὁ στρατηγὸς αἴτιος, τοῦ δὲ νικᾶν 

15 μαχομένους οἱ κινδυνεύειν ἐθέλοντες τοῖς σώμασιν' ὥστε 
Φ 5 “ Ν - ν᾽ ,ὕ ε “ , ε 

ὅταν ἐπαινῶ τὴν γεγονυΐαν νίκην, ἅμα τῇ Λεωσθένους ἢγε- 
᾿ὰ Ν Ν. “ Υ 43 Ν ». “ δ Ν ᾽ 

μονίᾳ καὶ τὴν τῶν ἄλλων ἀρετὴν ἐγκωμιάζω. τίς γὰρ οὐκ 

ἂν δικαίως ἐπαινοίη τῶν πολιτῶν τοὺς ἐν τῷδε τῷ πολέμῳ 
4 ὰ δῷ ε - Ν. ᾿ δ νας “- “ τελευτήσαντας, οἱ τὰς ἑαυτῶν ψυχὰς ἔδωκαν ὑπὲρ τῆς τῶν 

«ε 

20 ᾿Βλλήνων ἐλευθερίας, φανερωτάτην ἀπόδειξιν ταύτην ἡγού- 

μενοι εἶναι τοῦ ᾿βούλ]εσθαι τῇ Ἑλλάδι τὴν ἐλευθερίαν 

περιθεῖναι, τὸ μαχόμί ενοι] τελευτῆσαι ὑπὲρ αὐτῆς. μέγα δ᾽ 
᾽ “ ΄“- 

αὐτοῖς συνεβάλετο εἰς τὸ προθύμως ὑπὲρ τῆς [ἙλλάΪδος 
3 7] Ν . “ νς ᾿ς , Ν Ξ ἀγωνίσασθαι τὸ ἐν τῇ Βοιωτίᾳ τὴν μάχην τὴν πἰρώτην]) 

7 “ “- 
25 γενέσθαι. ἑώρων γὰρ τὴν πόλιν τῶν Θηβαίων οἰκτρῶς 

5 ͵7 “ 

[ἠφα)νισμένην ἐξ ἀνθρώπων, τὴν δὲ ἀκρόπολιν αὐτῆς φρου- 

ρουμένην ὑπὸ τῶν Μακεδόνων, τὰ δὲ σώματα τῶν ἐνοικούντων 

5 ζῶν Καγυβεγ; αὐτὸς ΒαΌ. (ρΓο ϑρδίϊο πἰπλϊι ΠῚ) 6 πρώτῳ Β 
γενομένης ΒΑΡ. : γεγενημένης Πἰτηΐιπὶ {ιἰδβεῖ 1 ἐκείνου ΜΙ ΌΙΠΙΕΥ 
8 στρατείᾳ ΒΑΡ. ΤΙ ἀλλὰ ϑΔΠρΡΡε μόνον͵ μεν ἕξω, σοττ. (Ρ., Αἱ]. 
[2 ἐπὶ ΒΑΡ. 21 βούλεσθαι Β4Ρ. 22 μαχόμενοι ΒΔΡ., -ουὐς ϑΔΌΡΡοΕ, 
4ιοά 5ραίϊο πιῖητι5 σοηνεηϊέ 23 Ἑλλάδος ΘΔΊΡΡΕ : πατρίδος ΒΔΌ., 
4ιοά ΡΓῸ 5βρϑίϊο πἰπηῖιπὶ νἱάθῖΓ. 24 πρώτην ΟΡ. : προτέραν ϑδρρε, 
-ρον Β80. 26 ἠφανισμένην ΒΑ. αὐτῆς} εξαυτης Ξ σοι. ΟἹ, 
27 δὲ) τε ἕξ, σοτγ. (Ὀ. 
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ΥΠΕΡΕΙΔΟΥ͂ 

ἐξηνδραποδισμένα, τὴν δὲ χώραν ἄλλους διανεμομένους, ὥστε 

πρὸ ὀφθαλμῶν ὁρώμενα αὐτοῖς τὰ δεινὰ ἄοκνον παρεῖχε 
τόλμαν εἰς τὸ κινδυνεύειν προχείρως. 

᾿Αλλὰ μὴν τήν γε περὶ Πύλας καὶ Λαμίαν μάχην γενο- 

μένην οὐχ ἧττον αὐτοῖς ἔνδοξον γενέσθαι συμβέβηκεν ἧς 5 
ἐν Βοιωτοῖς ἠγωνίσαντο, οὐ μόνον τῷ μαχομένους νικᾶν 
» ᾽ὔ Ν Ν »} Ν Ἀ ΄Ὁ ’ ΄“ 

Αντίπατρον καὶ τοὺς συμμάχους, ἀλλὰ καὶ τῷ τόπῳ τῷ 
᾿ “ “ Ν ’ 5 ͵ὕ Ν «ὦ 

ἐνταυθοῖ γεγενῆσθαι τὴν μάχην. ἀφικνούμενοι γὰρ οἱ Ελ- 

ληνες ἅπαντες δὶς τοῦ ἐνιαυτοῦ εἰς τὴν Πυλαίαν, θεωροὶ 

γενήσονται τῶν ἔργων τῶν πεπραγμένων αὐτοῖς: ἅμα γὰρ 

εἰς τὸν τόπον ἁθροισθήσονται καὶ τῆς τούτων ἀρετῆς μνη- 
7 “ 

σθήσονται. οὐδένες γὰρ πώποτε τῶν γεγονότων οὔτε περὶ 
’ Μ Ν ᾿ ’ Μ ᾿] ᾿] ’ 

καλλιόνων οὔτε πρὸς ἰσχυροτέρους οὔτε μετ ἐλαττόνων 
5 ᾽ὔ Ν, 5» Ν » Ν Ν Ν 5 “ 

ἠγωνίσαντο, τὴν ἀρετὴν ἰσχὺν καὶ τὴν ἀνδρείαν πλῆθος, 
4 » » Ν Ν 5» Ν “ “ Φ ͵ 

ἀλλ᾽ οὐ τὸν πολὺν ἀριθμὸν τῶν σωμάτων εἶναι κρίνοντες. 
3, ᾿, Ν }] ᾽7ὔ » ἈΝ Ν ν᾿ , Ν 

καὶ τὴν μὲν ἐλευθερίαν εἰς τὸ κοινὸν πᾶσιν κατέθεσαν, τὴν 
- » 7, 5 ᾿Ὶ “ , » , ΄᾿ 

δ᾽ εὐδοξίαν ἀπὸ τῶν πράξεων ἴδιον στέφανον τῇ πατρίδι 

περιέθηκαν. 
Υ ’, ΄, Ν ΤΑ, -“ ͵ὕ 

Αξιον τοίνυν συλλογίσασθαι καὶ τί ἂν συμβῆναι νομί- 

ᾧιμεν μὴ κατὰ τρόπον τούτων ἀγωνισαμένων. ἄἃἂρ᾽ οὐκ ἂν 

ἑνὸς μὲν δεσπότου τὴν οἰκουμένην ὑπήκοον ἅπασαν εἶναι, 
“ “- « 

νόμῳ δὲ τῷ τούτου τρόπῳ ἐξ ἀνάγκης χρῆσθαι τὴν Ἑλλάδα; 
,ὔ » ᾿] “ Ἄ, ’ « ’ὔὕ Ν Ἄν, 

συνελόντα ὃ εἰπεῖν, τὴν Μακεδόνων ὑπερηφανίαν καὶ μὴ 

τὴν τοῦ δικαίου δύναμιν ἰσχύειν παρ᾽ ἑκάστοις, ὥστε μήτε 
΄-“ ͵ ’ ͵7ὔ ,ὔ Ὡ“ -᾿᾽Ὃ 5 77 

γυναικῶν μήτε παρθένων μήτε παίδων ὕβρεις ἂν ἐκλεί- 

πτους ἑκάστοις καθεστάναι. φανερὸν δ᾽ ἐξ ὧν ἀναγκαζόμεθα 
Ν “ 4[δ ΄7ὕ Ν ΡῚ , ’ ἘΣ [αν καὶ νῦν ἐϊᾶν}" θυσίας μὲν ἀνθρώποις γιγνομένας ἐφορᾶν, 

5 , Ν Ν Ν Ν Ν, “- , -“ δ᾿ “- 

ἀγάλματα δὲ καὶ βωμοὺς καὶ ναοὺς τοῖς μὲν θεοῖς ἀμελῶς, 
“ “ Ν 

τοῖς δὲ ἀνθρώποις ἐπιμελῶς συντελούμενα, καὶ τοὺς (τού)των 
-“ - Ζ 

οἰκέτας ὥσπερ ἥρωας τιμᾶν ἡμᾶς ἀναγκαζομένους. ὅπου δὲ 

Ι διανενεμημένους ΟΡ., Β 19 νομίζομεν Καγϑετ, ΟΡ. 22 τού- 
του) τουτωι ὥν, σοΥΓ. ΒΔ0. 25 ἂν ἐκλείπτους]} νεΓθιη Ἰρποίαπ),, εἴ 
ἸΙοςιβ βυβρεοίιβ ; ἰδσυηδπὶ ροβίυϊαπε ποηπα}}ὶ 27 ἐᾶν (αἴδαυχ : 
ἔχειν ΒΔ4Ὀ., ΡΓῸ βρίϊο πἰ πηι: ἤδη ϑαῦρρε, Β, 5ε4 ᾿ἰεγα ργίπηα νἀ θίαγ 
ΡΟΐϊ5 ε 6558 29 τους των ἕξ, σοτῖ. ΟΡ., 5 
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Ν Ν Ν “ ΙΝ Ν ῷ 3 , “5 ᾽ 

τὰ πρὸς θεοὺς ὅσια διὰ τὴν Μακεδόνων τόλμαν ἀνῆρηται, 
2 Ν Ν Ν " ΄. Ν ͵7ὔ δι. 3 3 ΝΟ 

τί τὰ πρὸς τοὺς ἀνθρώπους χρὴ νομίζειν; ἂρ᾽ οὐκ ἃν παν- 
“ ΄, “ “ ’ Ν , ᾽ 

τελῶς καταλελύσθαι; ὥστε ὅσῳ δεινότερα τὰ προσδοκώμεν 
“ 

ἂν γενέσθαι κρίνοιμεν, τοσούτῳ μειζόνων ἐπαίνων τοὺς 
’ 5 ’ὔ ἃς “ 3 ᾽, Ν ᾽7ὔ 

τετελευτηκότας ἀξίους χρὴ νομίζειν. οὐδεμία γὰρ στρατεία 
“σι 

Ν “ , Ἁ Ὰ . Ἑ “ “ “ 

τὴν (τῶν) στρατευομένων ἀρετὴν ἐνεφάνισεν μᾶλλον τῆς νῦν 

γεγενημένης, ἐν ἣ γε παρατάττεσθαι μὲν ὁσημέραι ἀναγκαῖον 
Φ Ν ἱὰ :Σ 7 τς “ 7 δ Ν 
ἣν, πλείους δὲ μάχας ἡγωνίσθαι διὰ μιᾶς στρατείας ἢ τοὺς 
Ν , Ν , μι “ ’, ’ 

ἄλλους πάντας πληγὰς λαμβάνειν ἐν τῷ παρεληλυθότι χρόνῳ, 
Υς ᾿] « ἃς Ἂν ΄“- ᾽ «ς ΄. 5 Ἕ 

το χειμώνων δ᾽ ὑπερβολὰς καὶ τῶν καθ᾽ ἡμέραν ἀναγκαίων 

ἐνδείας τοσαύτας καὶ τηλικαύτας οὕτως ἐγκρατῶς ὑπομεμε- 

νηκέναι, ὥστε καὶ τῷ λόγῳ χαλεπὸν εἶναι φράσαι. 

Τὸν δὴ τοιαύτας καρτερίας ἀόκνως ὑπομεῖναι τοὺς πολίτας 
“ Ν Ν “ ͵ὔ “ 

προτρεψάμενον Λεωσθένη, καὶ τοὺς τῷ τοιούτῳ στρατηγῷ 

τ προθύμως συναγωνιστὰς σφᾶς αὐτοὺς παρασχόντας, ἃρ᾽ οὐ 
“- - “- - δ 

διὰ τὴν τῆς ἀρετῆς ἀπόδειξιν εὐτυχεῖς μᾶλλον, ἢ διὰ τὴν 
““ “ .] ’ “ “ “ [4 “ , τοῦ ζῆν ἀπόλειψιν ἀτυχεῖς νομιστέον; οἵτινες θνητοῦ σώ- 

54, Ἷ 2 Ἂν Ν Ἂς 58. 23 5 Ν. 
ματος ἀθάνατον δόξαν ἐκτήσαντο, καὶ διὰ τὴν ἰδίαν ἀρετὴν 

τὴν κοινὴν ἐλευθερίαν τοῖς “ἕλλησιν ἐβεβαίωσαν. φέρει 

20 γὰρ οὐδὲν εὐδαιμονίαν ἄνευ τῆς αὐτονομίας. οὐ γὰρ ἀνδρὸς 
5 Ἷ. 5 Ν ’ Ἂς ἧς “ “ 5 ’ὔ; 

ἀπειλὴν, ἀλλὰ νόμου φωνὴν κυριεύειν δεῖ τῶν εὐδαιμόνων, 

οὐδ᾽ αἰτίαν φοβερὰν εἷναι τοῖς ἐλευθέροις, ἀλλ᾽ ἔλεγχον, 

οὐδ᾽ ἐπὶ τοῖς κολακεύουσιν τοὺς δυνάστας καὶ διαβάλλουσιν 
τοὺς πολίτας τὸ τῶν πολιτῶν ἀσφαλές, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῇ τῶν 

25 νόμων πίστει γενέσθαι. ὑπὲρ ὧν ἁπάντων οὗτοι πόνους 
πόνων διαδόχους ποιούμενοι, καὶ τοῖς καθ᾽ ἡμέραν κινδύνοις 

Ν “- “- “ 
τοὺς εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον φόβους τῶν πολιτῶν καὶ τῶν 
« 7 “ 

Ἑλλήνων παραιρούμενοι, τὸ ζῆν ἀνήλωσαν εἰς τὸ τοὺς 
" - “ 

ἄλλους καλῶς ζῆν. διὰ τούτους πατέρες ἔνδοξοι, μητέρες 

4 κρίνομεν ΚΚανβετῖ, (Ρ. 6 τῶν δα. ΒΑΡ. ἡ γε] τε ὥ, 
σοτγ, ΒΔΡ. 9 πληγὰς λαμβάνειν] ἰοσιιπΠ Βιιρεοίιπι Παρεπὲ εαα. ; 
Ροίεβε ἐφπιθη ἤν ΡΕΓΡΟ]ς 6556 ΤΙ ὑπερμεμνήκεναι ὥ 20 οὐδὲν] 
πασαν ἕῷ : (οὐδὲν) πᾶσαν ΕΥ̓ [ΖΒΟΠ 6, 4111 4118 αυτονομεινας ἕξῷ, ΠΟΥΙΓ. 
ΞαῸΡΡΕε 24 πολιτῶν] πολλῶν (ΓΒ. 20 τούτους] τουτουτους ὅῷ2; 
ΠΟΥ. Β40. μὲ 
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ΥΠΕΡΕΒΊΙΔΟΥ͂ 

περίβλεπτοι τοῖς πολίταις γεγόνασι, ἀδελφαὶ γάμων τῶν 

προσηκόντων ἐννόμως τετυχήκασι καὶ τεύξονται, παῖδες 
5» ’ » Ν ἈΝ Ἀ “ Μ Ν "-" ᾽ » 

ἐφόδιον εἰς τὴν πρὸς τὸν δῆμον εἰὔνοιϊαν τὴν τῶν οὐκ ἀπο- 

λωλότων ἀρετήν, οὐ γὰρ θεμιτὸν τούτου τοῦ ὀνόματος τυχεῖν 
Ν, “ “6, “ Ν 7 5 ’ :} Ν, “ Ν 

τοὺς οὕτως ὑπὲρ καλῶν τὸν βίον ἐκλιπόντας, ἀλλὰ τῶν τὸ 
“ » ΘῪ “ ’ " ᾿] Ν 

ζῆν εἰς αἰώνιον τάξιν μετηλλαχότων ἕξουσιν. εἰ γὰρ [ὁ 
“ Ν δ 5» ᾽ “ ’ὔ ») ᾿ 

τοῖὶς ἄλλοις ὧν ἀνιαρότατος θάνατος τούτοις ἀρχηγὸς μεγά- 

λων ἀγαθῶν γέγονε, πῶς τούτους οὐκ εὐτυχεῖς κρίνειν δίκαιον, 
Ὁ “ " ’, Ν 7ὔ ») ᾽ }] 5» 5 “ 

ἢ πῶς ἐκλελοιπέναι τὸν βίον, ἀλλ᾽ οὐκ ἐξ ἀρχῆς γεγονέναι 
΄ὔ , “ 7 [ ! ’ Ν Ν 

καλλίω γένεσιν τῆς πρώτης ὑπαρξάσης; τότε μὲν γὰρ παῖδες 
Μ ν 5 “ »Νν »] ἃ ’ὔ Ἀ 

ὄντες ἄφρονες ἦσαν, νῦν δ᾽ ἄνδρες ἀγαθοὶ γεγόνασιν. καὶ 
’ Ν 5 “ ’, Ν Ν “ ,ὔ Ν 

τότε μὲν ἐν πολλῷ χρόνῳ καὶ διὰ πολλῶν κινδύνων τὴν 
᾿ Ν . “ὃ " “ δ᾽ 5 Ν 7 ἧκ 2 “ { ἀ ΕἾ ἀρετὴν ἀπέδειξαν: νῦν δ᾽ ἀπὸ ταύτης " ἀρξαμένους ὑπάρχει 
γνωρίμους πᾶσι καὶ μνημονευτοὺς διὰ ἀνδραγαθίαν γεγονέναι. 

,ὔ Ν Ν 5 ῷ “ , : “ ᾽ ΄ 
τίς (γὰρ) καιρὸς ἐν ᾧ τῆς τούτων ἀρετῆς οὐ μνημονεύσομεν; 

τίς τόπος ἐν ᾧ ζήλου καὶ τῶν ἐντιμοτάτων ἐπαίνων τυγχά- 

νοντας οὐκ ὀψόμεθα; πότερον οὐκ ἐν τοῖς τῆς πόλεως ἀγα- 
- δ 

θοῖς; ἀλλὰ τὰ διὰ τούτους γεγονότα τίνας ἄλλους ἢ τούτους 
ρ “-“ Ν ΄ ’ 5 ᾽ "] 5 “- 
ἐπαινεῖσθαι καὶ μνήμης τυγχάνειν ποιήσει; ἀλλ᾽ οὐκ ἐν ταῖς 
595. 2. 5 7 3 ἂν ἡ Φ Ὁ 7 5 ρ 7ὔ, ᾽ ΄-“ 

ἰδίαις εὐπραξίαις; ἀλλ᾽ ἐν ΤΊ τούτων ἀρετῃ βεβαίως αὐτῶν 

ἀπολαύσομεν. παρὰ ποίᾳ δὲ τῶν ἡλικιῶν οὐ μακαριστοὶ 
, ’ὔ 9 Ν - 7 

γενήσονται; ἱπότερον οὐ παϊ]ρὰ τοῖς γἱεραιτέροις, οἱ ἄφοβον 

ἄϊξειν τὸν λοιπὸν] βίον ᾿καϊὶ ἐν τῷ ἀσφαλεῖ] γεγενῆσθαι 

ἡγήσονται) διὰ τούτίους; ἀλλ᾽ οὐ παρὰ τοῖς] ἡλικιώτίαις; 
" Ν, ,ὕ 3 “Ὁ ᾳ “ .} , 
ἀλλὰ τούτων] τελευτησάντων ἐν τῇ μάχῃ) καλῶς ἀ[δεέ- 

᾽ “-“ Ν Ν “ ΄7, “᾿ “ 

στερον αὐτοῖς] παρὰ ποϊὶλὺ τῷ βίῳ χρῆσθ]αι γέγονϊεν; 
5 ᾽ 5 Ἂς “-“ ,ὔ Ν ’ὔ Ν Ά Ν 

ἀλλ᾽ οὐ παρὰ τοῖς] νεωτέροϊις καὶ παισίν; ἔπειτα οὐ τὸν 

[θάνατον ζηλώσουσιν αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ σπουἸδάσουσιν {μι- 

3 εὔνοιαν ΟΡ. 6- ὁ τοῖς ΓΌὈ. 1 ανειροτατος ξζῶ, ΠΟΥΓ. ΒΔ. 
12 ἐν πολλῷ) πολλων ξῷ, σοΥΓ. ΒΔ. 13 ἀπεδείξαντο (Ὁ. αξαθαι 
ξῷῇ : ὑπάρχει εὐθὺς (Ρ., 4111 4114 15 γὰρ 844. (ΡὈ. 22 564. ϑυΡ- 
ΡΙεπιεπίᾳ ΠΟΠ πἰβὶ ἘΧΕΠΊΡΙ βΊαίία, Ὁ] βεπίεηξια βαίβ σαγία νἹ ἀδέμαγ, 
δΔαμιθεπίυγ 22-24 πότερον. .. ἡλικιώταις) Β 5εσυι5 511Π|, 4111 411 
25-26 Ξ0ρΡΡΪενὶ 25 ἀδεέστερον) α Ροΐϊτ5 4τ8π| ὦ νΕ] ο ἰΙαρε παι πη 
νϊἀδίαγ 27 344. ἀλλ᾽ οὐ παρὰ .... ἐγκωμιασθήσεται) ΞῈΡΡΙ. Β 

Ιο 

20 

25 
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“ «ε Ι΄ Ν ͵7 ᾽7ὔ »} 3 Φ Ν γ] Ν 

μεῖσθαι ὡς πα]ράδειγμία τὸν τούτων βίον, ἀνθ᾽} οὗ τὴν ἀϊρετὴν 
καταλελοίπασι; οὐκ[οῦν ἄξιον εὐδαιμονί]ζειν αὐϊτοὺς ἐπὶ 33 

, ΄ ’ὔ Ν Ν Ν ’ ’ὔ , 

τοσαύτῃ τι]μῇ; τίνεϊς δὲ ποιηταὶ καὶ φιλόσο᾽φοι λόγων καὶ 

φδῶν εἰς τοὺς] Ἑλληνίας ἀπορήσουσι περὶ] τῶϊν πεπραγμένων : ἡ ρή ρ ραγμ 
᾽ - μ 4 ᾽ 9 “ “ [ο [ο 

5 αὐτοῖς;] παρὰ τίσἰι δ᾽ οὐ μᾶλλον αὕτη τῆς] Φρυγῶν κἰρατη- 

σάσης στραϊτείας ἐγϊκωμιασθήσεται; πανταχοῦ] δὲ τῆς 
Ἑλ[ίλάδος ἐξέσται ταῦτα τοῖς ἐπιγιγνομένοις] ἅπασιν κἱ αἱ 

’ Ν 3 Ὁ 5 ἴα »-" ’ Ν Ν λόγοις καὶ φ]δαῖς ἐπα[ινεῖσθαι. δι’ ἀμφότερα γὰρ ἔϊστιν 34 
[ὦ “ Ν Ν. 7 3 ᾽ “-“ λιν “ 

ὑμνῆσαι τὰ] περὶ Λεωσίθένους τ᾽ αὐτοῦ] καὶ τῶν τἰελευτη- 

το σάντων ἅμα] ἐν τῷ πολίέμῳ. εἰ μὲν γὰρ] ἡδονῆς ἕν κεν μ ; μῳ. εἰ μὲν γὰρ] ἡδονῆ 
5.ϑ ἃ “- 

μνημονεύ)ουσιν τὰς τἰοιαύτας καρ]τερίας, τί γέϊνοιτ᾽ ἂν τοῖς 
δ ΄“ ἝλἼ]λησιν ἥδιί[ον ἢ ἔπαινος τῶν] τὴν ἐλευθερίαν παρα- 

σκευαϊσάντων ἀϊπὸ τῶν ΜακεδόΪνων; εἰ δὲ [ὠφελείας ἕνεϊκεν 
ἡ τοιαϊύτη μνήμη] γίγνεται, τίς ἂν λόγος ὠφελήσειεν μᾶλλον [60]. 12 

15 τὰς τῶν ἀκουσόντων ψυχὰς τοῦ τὴν ἀρετὴν ἐγκωμιάσοντος 
καὶ τοὺς ἀγαθοὺς ἄνδρας; 

᾿Αλλὰ μὴν ὅτι παρ᾽ ἡμῖν καὶ τοῖς λοιποῖς πᾶσιν εὐδο- 35 
“ ᾽ Ν 5 “ ». ᾽7 ’ " 8. ὧδ κιμεῖν αὐτοὺς ἀναγκαῖον, ἐκ τούτων φανερόν ἐστιν" ἐν “Αιδου 

δὲ λογίσασθαι ἄξιον, τίνες οἱ τὸν ἡγεμόνα δεξιωσόμενοι τὸν 
’ὔ 3 2 δ “ιν Εἰ κα , “ 

2. τούτων. ἂρ᾽ οὐκ ἂν οἰόμεθα ὁρᾶν Λεωσθένη δεξιουμένους 
Ὗ ἀ “ ΕΒ , χε Ἕ ΕΒ Α, 3. ον καὶ θαυμάζοντας τῶν "διηγημένων καὶ ὑμνουμένων ἢ τοὺς ἐπὶ 

Τροίαν στρατεύσαντας, ὧν οὗτος ἀδελφὰς πράξεις ἐνστησά- 

μενος τοσοῦτον διήνεγκε, ὥστε οἱ μὲν μετὰ πάσης τῆς 
ςε “ “ 

Ἑλλάδος μίαν πόλιν εἷλον, ὃ δὲ μετὰ τῆς ἑαυτοῦ πατρίδος 

28 μόνης πᾶσαν τὴν τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς ᾿Ασίας ἄρχουσαν 

δύναμιν ἐταπείνωσεν. κἀκεῖνοι μὲν ἕνεκα μιᾶς γυναικὸς 36 
͵ 

5 τίσι Β, 5εὰ ξῷ ροίϊιιβ πο ἤᾶρεγε νἱἀδίιγ (5... παρὰ πολὺ δὲ) 
6-ἰοὸ πανταχοῦ... . ἅμα Ὀ]εΓιΙΠΊατ16 5 ρΡ]ονὶ η-8 καὶ λόγοις καὶ 
ᾧδαῖς (Ὀ. 8 δι’ ἀμφότερα Β 10-14 εἰ μὲν γὰρ... τοιαύτη 
μνήμη] 51ΡΡ]., Β Ροβὲ ΟΡ. 15 ἀκουσόντων . .. ἐγκωμιάσοντοΞ] 
αἰγαπιαια ἀπ 1ι1π|, {Ππ4 ρα θης ἱπαιάϊέιπι: 5εα ρῥαεσὶ βίο αὶ (4114115 15 
ας χαϊ πππς γοξι]τὴ βογ ρ511) νὶχ αϑί ἄτιοβ Πυϊιιϑπιοαϊ ἜΥΥογα5 ἴδοογε : 
ἀκουόντων . . . ἐγκωμιάζοντος ϑδίρρε, 411] 20 ὁρᾶν] οταν ξῷ; (ΟΥΓ. 
ΒΔ5. : φοιτῶν ΟΡ., Β 21 τωνδεηγορμενωνκαλουμενους ἕξ : διηγεῖσθαι 
[ογίαβϑε ραβϑβῖνε τϑιγρϑίιγ, αὐ ἀρ α Ῥ]αίοπεπι περιηγεῖσθαι: τῶν ἡμιθέων 
καλουμένων ΓΒ. 521-22 τοὺς... στρατεύσανταΞ) τους επι στρατειαν 
στρασαντας ἕῷ, οοΥΓ. ΒΔ. 



ΥΙ 

97 

οο]. 138] 

38ὃ 

39 

40 

41 

ΥΠΕΡΕΙΔΟΥῪ 

ὑβρισθείσης ἤμυναν, ὁ δὲ πασῶν τῶν Ἑλληνίδων τὰς ἐπι- 

φερομένας ὕβρεις ἐκώλυσεν, μετὰ τῶν συνθαπτομένων νῦν 
, “5 -“ “ ᾽ 

αὐτῷ ἀνδρῶν, τῶν μετ᾽ ἐκείνους μὲν γεγενημένων, ἄξια δὲ 
τῆς ἐκείνων ἀρετῆς διαπεπραγμένων. λέγω δὴ τοὺς περὶ 
Μιλτιάδην καὶ Θεμιστοκλέα καὶ τοὺς ἄλλους, οἱ τὴν “Ελλάδα 5 
5 Ι Ν Ν Ν ᾽ὔ ’ 

ἐλευθερώσαντες ἔντιμον μὲν τὴν πατρίδα κατέστησαν, ἔνδοξον 

(δὲ) τὸν αὑτῶν βίον ἐποίησαν, ὧν οὗτος τοσοῦτον ὑπερέσχεν 
Ε ’ὔ ἈΝ ͵ὔ μ «ε Ν 5» “ Ν -" 

ἀνδρείᾳ καὶ φρονήσει, ὅσον οἱ μὲν ἐπελθοῦσαν τὴν τῶν 
; ΄, ἐγ ος, ς« κακὰ 5 δ΄ ΄, βαρβάρων δύναμιν ἡμύναντο, ὃ δὲ μηδ᾽ ἐπελθεῖν ἐποίησεν. 

κἀκεῖνοι μὲν ἐν τῇ οἰκείᾳ τοὺς ἐχθροὺς ἐπεῖδον ἀγωνιζομέ- 
νους, οὗτος δὲ ἐν τῇ τῶν ἐχθρῶν περιεγένετο τῶν ἀντιπάλων. 

ΓῚ ν᾿ κ Ν Ν Ν, γ 7 ᾿ , “ , 
Οἷμαι δὲ καὶ (τοὺς) τὴν πρὸς ἀλλήλους φιλίαν τῷ δήμῳ 

βεβαιότατα ἐνδειξαμένους, λέγω δὲ ᾿Αρμόδιον καὶ ᾿Αριστο- 
“ “ “ 

γείτονα, οὐδαμῶς αὑτοὺς οἰκειοτέρους ὑμῖν εἶναι νομίζειν, ἢ 

Λεωσθένη καὶ τοὺς ἐκείνῳ συναγωνισαμένους, οὐδ᾽ ἔστιν οἷς 
“ἊΟι Ὁ μὴ ,ὕ “ 5 Ω » ’ .} 

ἂν μᾶλλον ἢ τούτοις πλησιάσειαν ἐν “Αἰιδου. εἰκότως" οὐκ 
» , Ν 5 ᾽ὔ ΝΜ , “5 Ρ] 5 , ε [αὐ 

ἐλάττω γὰρ ἐκείνων ἔργα διεπράξαντο, ἀλλ᾽ εἰ δέον εἰπεῖν, 

καὶ μείζω. οἱ μὲν γὰρ τοὺς τῆς πατρίδος τυράννους κατέ- 

λυσαν, οὗτοι δὲ τοὺς τῆς Ἑλλάδος ἁπάσης. ὦ καλῆς μὲν 
, ’ ’ “ ͵7ὔ « Ν ΄“΄ “ " ΄“ 

καὶ παραδόξου τόλμης τῆς πραχθείσης ὑπὸ τῶνδε τῶν ἀνδρῶν, 
5 ’ Ν Ν “ , ο Ἶ, ἐνδόξου δὲ καὶ μεγαλοπρεποῦς προαιρέσεως ἧς προείλοντο, 

ὑπερβαλλούσης δὲ ἀρετῆς καὶ ἀνδραγαθίας τῆς ἐν τοῖς κιν- 
δύνοις, ἣν οὗτοι παρασχόμενοι εἰς τὴν κοινὴν ἐλευθερίαν 

τῶν Ἑλλήνων .. .... 
κ - Ρ 

Χαλεπὸν μὲν ἴσως ἐστὶ τοὺς ἐν τοῖς τοιούτοις ὄντας 
““ ’, 

πάθεσι παραμυθεῖσθαι. τὰ γὰρ πένθη οὔτε λόγῳ οὔτε νόμῳ 
κοιμίζεται, ἀλλ᾽ ἡ φύσις ἑκάστου καὶ φιλία πρὸς τὸν τελευ- 

, Ἀ ς Ν Ν “ “ “ Ν , τήσαντα (τὸν) ὁρισμὸν ἔχει τοῦ λυπεῖσθαι. ὅμως δὲ χρὴ 

1 δὲ Δαά. ΒΔΡ. 12 τοὺς «ἀα. ΒΔ450. 14 οὐδαμῶς κτλ. 
Ἰοσιι5. σογγαρίιβ : ουθενους ουτως αυτοις οικειοτερου5 ὑυμειν εἰναι νομίζειν 
ως Δ. ξὥ; 5επίδθηζιαπι ποὸπ ἀυθίαπι) 411} 4115 πιοαᾶϊβ γεβεςπσγαπέ 
54 Ἑλλήνων} δὶς ἀδδίηῖϊε τγοΐαϊιβ; Ἔρ]]οριβ δαυΐεπι αρια ϑ.οθδαιπὶ 
(ΕἸοΓ. 124; 36) βεγνβίιιβ εδί 28 τὸν Δαἀαϊάϊ: ϑαῖιρρε 

- ο 

»-»"πὰὔὐὰἰϊἙ τ Ὁ δῶ ΗΝ ον 



ἘΠΙΤΑΦΙΟΣ 

θαρρεῖν καὶ τῆς λύπης παραιρεῖν εἰς τὸ ἐνδεχόμενον, καὶ 

μεμνῆσθαι μὴ μόνον τοῦ θανάτου τῶν τετελευτηκότων, ἀλλὰ 
᾿Ἷ “ ν. “Ὁ Ὁ ᾽7ὔ ᾿] Ν ,): “ 

καὶ τῆς ἀρετῆς ἧς καταλελοίπασιν. οὐ γὰρ θρήνων ἄξια 
, 5» » 5 [4 ’ 7 ᾿] Ν 

πεπόνθασιν, ἀλλ᾽ ἐπαίνων μεγάλων πεποιήκασιν. εἰ δὲ 
’ὔ “ Ν 5 3 » 7 5 ΡΨ. 

5 γήρως θνητοῦ μὴ μετέσχον, ἀλλ᾽ εὐδοξίαν ἀγήρατον εἰλή- 

φασιν, εὐδαίμονές τε γεγόνασι κατὰ πάντα. ὅσοι μὲν γὰρ 
Ἄν. δἷ Ν , ς Ν “- «ς Ἁ: Ν 

αὐτῶν ἄπαιδες τετελευτήκασιν, οἵ παρὰ τῶν Ελλήνων ἔπαινοι 
΄- ΡῚ ΄- 5" “ Ν “ἤ Ν “Ἂ ’ὔ 

παῖδες αὐτῶν ἀθάνατοι ἔσονται. ὅσοι δὲ παῖδας καταλελοί- 

πασιν, ἣ τῆς πατρίδος εὔνοια ἐπίτροπος αὐτοῖς τῶν παίδων 
Ψ Ν Ν ͵ὔ 3 ’ὔ οἷ Ν 5 “ 

1ῖΙο καταστήσεται. πρὸς δὲ τούτοις, εἰ μέν ἐστι τὸ ἀποθανεῖν 
Φ “ Ν , θ 5 ΧΧ ’ Γ᾿ δ Ν Χ , 

ὅμοιον τῷ μὴ γενέσθαι, ἀπηλλαγμένοι εἰσὶ νόσων καὶ λύπης 
Ν “ Ν “ 3 " Ν 5 ’, 

καὶ τῶν ἄλλων τῶν προσπιπτόντων εἰς τὸν ἀνθρώπινον βίον" 
᾽ ϑι μον » 4 “ Ν 5 ’ Ἄς ἴω 

εἰ δ΄ ἔστιν αἴσθησις ἐν “Διδου καὶ ἐπιμέλεια παρὰ τοῦ δαι- 

μονίου, ὥσπερ ὑπολαμβάνομεν, εἰκὸς τοὺς ταῖς τιμαῖς τῶν 
“- Ῥ ΄ Ἄ ,ὕ ΓΑΥΒῚ 

15 θεῶν καταλυομέναις βοηθήσαντας πλείστης κηδεμονίας ὑπὸ 

τοῦ δαιμονίου τυγχάνειν. . .. 

Ι παραιρεῖν εδηεῖ: παραινεῖν Ἑςοαα. 5. οὐ] εἰ Γιεορεγαϊ, Β 
14 εἰκὸς Τοῦρ, ΟΡ. : εἶναι νεὶ εἴη οσοαά. 15 κηδεμονίας ΌΠΗΚΟΗ : 
ἐπιμελείας νεὶ] εὐδαιμονίας οοαά. 
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ΑΡΡΕΝΟΌΙΧ 

Εταρτηθηΐα Οταϊίοηϊθ ΠῚ (1π ῬΕΠΙΡρΡί 6η1). 

ΚΟΥ͂ΨΙΙ ἱπ 4ὸ Ρδΐβ5. υἱεἱπηα ογαςίοηΐα ΡΠΏΠΙρΡΡΙ ἄθαα 

βογνδίιγ πλυ]α εἴδη ραγίϊθ Ρυοσβ ἐγασ πχθηΐα γεβίαηΐξ. 

Οὐδᾶθ οἰΠ1Ὶ Ρ]οΓ Πα] 6 Ῥδιιοϊβϑίπηας δἰηξ πεῆῖπα σοη- 
{{πππ|Π| ἰΘποΥῈ ΠῚ ριδαρθδηΐ, ἃ ταϊίοης Παΐι5 εαἀϊἰοπ 5 
ΑἸίθπαο νἀδηξιι. ΝΝΟΠΠ.Π11ἃ ἰαπηθη, 486 Ρ4}}1οῸ τηδίοσγα 

5 ηΐ, Ορεῦδ 6 Ργαίπιπι εϑὲ ἢς ἱπηρυ ΠΊΘΓα, ΠΕ ΠΊΘΓ5 1566 ΠῈ 

ΑΗ ΧΙθ απο5 ἴῃ δα! οπα πηθα ρτοῦε Παρ δπί. 

1. Α σδρ[ΐα σοἸπΠηη86. 

. ἐλευθέρα πόϊλις .. 

. τ]οῖς τυράννοις. . .. 
εντα πραττουΐτ... 
. ν εἰς δουλείαν... 

2. Βταρτηβηία {τ σοπηροβαΐ, 4αθιι5 σαδγέατη (αυοά 
ΠΟΠΙΠῚ ἴῃ εὐἀϊίίοης πιθα [π10}) ΔἸ 1 Β, ρ᾿σίπηιτη απξε πὶ 
ἀεπηρϑι1. 

᾿ πμδὲ κατ. τὰ 

.ν τῶν ψηφισμάτων 5 

ἐκεῖ ἃ. 

Ν 



πα 

ΠΗ ΛΟΜΕΝΤΑ ΘΚΆΑΤΙΟΝΙΘΊΙΙ 

«νοῦς ηλω.... παντὸϊς .. Ιο 
αἰ δίκα, τῶι Ἰδηνᾶι }΄; 
. ἀλλο... .. ναι χάριν 

ΙΝ σωτ..... τς πίαϊρα 
. τι σοι... [χ]άριτας 
ταν. ὦ . -εἰλήφοι [5 

ἐνιασε .. [πο]λειτίαν 

ῳ Τὸ Ὁ δήμ[ον: . . ...... Ιν 

πον ἢ. «Ὁ» ων 

νἀ ρυγνν ΕΣ ε 
προ τοὌς. νὼ ἐς ην ͵ 20 

4. Α σἀρΐα σο]πληδα. 

δι, 

πν ἘΡ ρον 

4. θθιο Παρπηοηΐα, ἃ σαρίΐε, οἰ νἀ δία, εἰ π5ά 6 πη} 
ΠΟΙ πηη86. 

συν βαίσει μα... . ρο... 

5. Νιπο οἴπὶ ἴΓὰσ΄, ὃ σοηϊπποίμη) αϑβί. 

6. Τηϊϊΐα νεῖϑαυπη, ἰογίαθθβα εχ εδάδηι οοϊπηηηᾶ 

διηπὸ ἵτασσ. 4, 7, ὃ. 

[κα]ὶ τοῖς “Ἑλληΐσιν ἐξε]- 
γέ Ρετ ἡ τὸ ἀρ ν τυῖ 
παρ᾽ ἡμεῖν κα[ὶ παρὰ τοῖς] 

ἄλλοις πᾶσιν ἰ. . .. .: 

τῶν δωρεῶν “Ὁ: 1 ὡς ΑΕ αν 

81. Μιοηλει 8 

οοινεθε 

ἘΥΝΘΕ ΔΣΞ ΣΡ τον 

{185 ἘΝ 



ΑΡΡΕΝΩΟΙΧ 

[δ)]ικαίως 
[γ]ὰρ .. ὑπο 

.ριᾶεε. ... 

νυ Ψ,ῸΝ γ7ὃ8ϑ'- το 

ὃ. Α σαρίΐαε οσοἰαπηπδθ, οἰπὶ πη ι15 νεύβα πη. ἘΕτασ- 
πηθηΐϊιπὶ πος 6 {τθι15 σοπηροβί πη οβδί ἢ παιηαας εἰ 

αυοά οἷϊπι οοἴανιπι ἔπ αυϊπίιπὶ αὐάϊ!αάϊε Β, εἰ ἢί5 
Δοςσράϊς. αἰ πονὰπὶ αοα ραγίεβ νν. 4-0 Παδεί. 
νν. 8-11 ϑιιρρίεντ Β. 

“ ’, 

. μιᾷ πόλει 

. ἂς ἀνάγκηι 

τῶν ἐπιθυ- 

[μιῶν . .. .] ἐφ᾽ ἑκάστωι 5 
'πιαις ὀνει- 

[δ, Ἰερ . ρν 

{-- ἔδει χάριν ἡμᾶ]ς ἀ- 
[π οδ]ιδόναι ᾿Αλεξ[άνδ)ρωι 

ἰ [διὰ τοὺς τελευτήϊσαντ]ας ιο 

[ἡμῶν]... ἐγὼ δὲ ,ὼνὶ ΤῊΣ 

9. Νιιης ουΠΊ ἔγαρ. 2 σοῃπιποίιπη 6ϑβί. 

Ιο. Α οαρῖζε οοἸ]ππηηδθ ΡΓοχίπημααε ροϑὲ ἔταρ. ὃ 

ΘΕ] Θης15, αὐ ἀοσεηΐ ἤρταθ ραρυίδοεαθ. (ομηροβυέ 
εἴ ρΡΪεσιπΊηιια γεϑίϊζα! Β. 

ἐκεῖνος. ἔπ[ε]ιθ᾽ [οὗτοι] 
5 ὔ “ ΄ 
ἐπεμβαίνουσιν τίῶι δή]- 

μωι ἐν ταῖς ἀτυχ[ίαις. ἧἦι)- 

περ καὶ πολὺ μᾶϊλλον ἄξι]- 
Ζι 5 - Γ “ 

οί εἰσιν μεισεῖσθ᾽ αι' ὧσ]Ί- 5 



ΤΠ ΔΟΜΕΝΤΑ ΘΚΑ ΤΙΌΝΙΒΟΤΙ 

περ γὰρ τὰ σώματα πλείσ]- 
5 ᾽ὔ 5 “ 

της ἐπίιμ]ελείας ἐΐν ταῖς] 
5 , “ “ 

ἀρρωσϊτίαἾις [δ]εῖται, οὕ- 

τως καὶ [αἱ] π[όϊλεις πλείσ- 
της θερ[απ]είϊας] ἐν ταῖς ἀ- [ο 

τυχίαις δ ο]ϊντίαι)., μόνοις 
[Ὁ] τούτ οὐδιν και. νιν ἀν ̓ο 

6 πλείστης) μεγίστης Β 

11. [πι|ῖ14 νϑΎϑ}11Π1. 

μοκρ'. ..... 

χα περ « ..- 

ρει φῖλι:.... 

Τευσατ.. 

ΤΠ Χ τἰς.. 5 
Το Πυν δι εν. νον Φι]- 

βῶς γε... [ο 

1: Εογίαϑβε δημοκρατία, αὐ Β, 4υἱ εἰϊαπι 4118 ἴῃ πος ἔτ, ἰδπιρίαν!ὶ 
8-4 Εοτίαββε Φίλιππος... ἐστρατεύσατο 

2. 



ΔΡΡΕΝΌΉΌΙΧ 

Σὰ. 

ἂ. ΝΕ γα, ἀἔνμπνὺ 

“6. ΦΕΡ οἰκο 5 

15. (οϊιπηηαα ἄπδαα, αιαύιπη ἰάσούα {Γαρπηεηΐα ἢϊς 
ἀδπίιυ, Ροϑὲ ἔγαρ. 1ὸ, υὐ νἱἀδηζαγ, Ῥγοχίπιας ϑδηΐ, 

ΘΑΘαἀοπΠΊΠτ6 ΡΓΟΧΙπΊαα αηΐα ραιΐειη ογδί!οηβ 486 σοῦ- 

τἴπτιο ἰεηοῖα ϑοίναΐα δϑί οἵ ἰᾷπΊ αηΐθα ἱπηρίδβδϑα δϑί. 

(οπηροβιῖς Ρ᾽ογιπηα]ια Β. 

(ο]. 4] β. .. ν ἕκαστος αὐτῶν, 
ὁ μ[ὲ]ν ἐν Θίήβ]αις, ὁ δ᾽ ἐν 
Τα[νάΪγραι, ὁ [δ᾽ ἐν τῆι ᾽᾿Ελευ- 
ϑερίδι......β. ᾿ς ἰατα τῶν 

. ΤΩΡ. ἢ 5 

. Κρατησαν 

ον τὴν 

νὰ,» Τα ὦ 

. 0... αἰὼν τα 
. «εἰ τοῦυ Ιο 

εν χοντες 

νιν ὠχεν 

ν φῳ ΨΟΣ 

ΕΝ 

τ ΟΣ 15 
ἐὰν οαϑσε 

. αὖ 

οὐ δή 

εν εἰρι 
ὌΝ. 20 

3-4 ἐλευθέρᾳ Β 



ΠΕΑΟΜΕΝΤΑ ΟΚΑΤΙΟΝΙΒ 

ΤΟΥ 

ΚΤΉ;. υς 

ΡΕ . 5 

9,8), τὸν Ὁ ,.5 

’ 

(οἱ. ὁ] παλλαϊγέϊντα, ἢ οὐκ εὔχεσ- 

θαι κα[ὶ τ]άλλα πάντα τὰ 
ἐν τῆι [ Ἑλ]λάδι ἀνατραπῆ- 

ναι, οἵ γ᾽ 
ρουμένων πόϊλ]εων ἀπαρ- 

»} ἈΝ ΄“ ᾿ 

ΑἼἸΤΟ ΤΩ αναι- 

χὰϊς λαμβάΪνουσιν. καὶ ὕ- 

ΠΡ πλὴν ει βούλ[εϊἷσθαι ἐν 
φ, όβωι καὶ κ]ινδύνοις εἷ- 
πὺρρα ος ἄναβ᾽.ς.. 

ας ΠΑΡ ἈΘΟνῚ ν᾿. οὐν 
τς ΝΎ ΕΣ ΜΝ ντα 

ἌΝ 5 πε λι φέτωι ολε 

ποτ τς ἐν αινς, Ἐ ΑΚ 

ΠΥ ΡΩΝ κὸν ὁ σπιλον 

πος ἡ, ἠδη ρὲ... Ψ 

ππρ τς ιἀἸκρειβεῖ δ᾽ ἀ.. 
ἘΓΉΟ  πτρῸς μα πα. ἘΝ 

σπδ πστιο, ὉΠ ν ποτερ 

ΞΡ παῦσε ἘΚ ᾺΣ λασ'. ὼ ᾿ς 

ΡΥ πίω πκίῳς 
αν ας οι θυρίς 

πο τ τ, ὃχ 

τως, ἡδέε ποτα τ 

πος Ὑ Χ ϑλν ἀπ ς 

ΕἾ 

25 

ΤΟ 

15 

20 

25 



ΑΡΡΕΝΔΌΙΧ 

διηῖς ρΡγαδίογοα ἱγασπιοηΐα αἰΐα ποπάππη δα Ρ] 118 

αιαπὶ ααϊπαμπαρίηΐα, ΠΟΥ ΠῚ ΘΧΘΟΠΊΡΙΪ σταῖϊα ποηη} 1 

εἷς ἀδθιηΐαγ, 

ὰ ὡὑϑ  . ὩὰὩὩ Ὡϑϑὑὐὰὰϑϑ..  ΈΣ 

Ιό6. [πιὰ νϑυ 9. 1Π1. 

ἐπ υσ «ὦ «ὁ 

ΤοΡ Κα. ... 

τωι λοι. . .. 
1). 

.«προτερ. .. 

. νοι... .ν: 

.Οεἐμέ.. -.- 
18. 

ὌΨΕΙ 

ον ὙΕΡΕΤΟ.. .. 

«δε αμφοίτερ.. 

. ἜΥΩ ...- 
10. - 

Ἂς ΠΣ ΡΝ 

.πραξε... 
. 01... τος 

20, ; 

. ἀἸκύρους πο[ιεῖν ... 

(ὑβίεγα νεὶ τηΐϊπούα ϑηΐ, Πθαπ6. Ρ]ι15 αυδπὶ [{πτογὰ5 
ἄπᾶ5 ἔγεθνα Ἄχ ῃρεηΐ, πεαῖ6 δα δα τοχίιπι γαῆςί- 
ἐπ ππΊ ργοίδοζιγα ε556 νἀ θηςαγ. 

Αἀάεηάιπι εϑὶ ρύδεΐογε αιοα Αἰ μεηδει (Χιϊ. 5.52 Ὁ) 
Παπ|5 ογδίϊοη β πη ΙΟΠΘ ΠῚ (οἷς : λεπτὸς δ᾽ ἦν καὶ Φιλιπ- 

πίδης, καθ᾽ οὗ λόγος ἐστὶν Ὑπερείδῃ τῷ ῥήτορι, λέγων αὐτὸν 
ἕνα τῶν πολιτευομένων εἶναι. ἦν δ᾽ εὐτελὴς τὸ σῶμα διὰ 

λεπτότητα, ὡς ὁ Ὑπερείδης ἔφη. 

ὙΠ 



ΟἸΤΑ ΤΙΟΝΕἝΒ 

ΕΟ ΘΚΑΤΙΟΝΙΒΝΘ ὈΕΡΕΚΟΙΤΙΒ 

πο ΒΟΕΙΡΤΟΚΝΕΒ ΑΠ1Ὸ5 ΘΕΚΝΑΤΔΛΔΕ 

ΥΠ. ΚΑΤ᾽ ΑΘΗΝΟΓΕΝΟΥΣ Β΄. 

Ι, τὰ τῶν φωρῶν κρείττω. [Ἡτροοταίίοη, ς. «.]} 
2, ἀπρόσκλητον. [Ηδτρ. ', φ.]} 

γ1Π|. ὙΠῈΡ ΑΚΑΔΗΜΟΥ͂. 

3. Ἡφαιστία (ορρίάιιπι 1,επηηϊ). [ΗδΓΡ. ς. ν.} 

ΙΧ. ΚΑΤ᾽ ΑΝΤΙΟΥ͂ ΟΡΦΑΝΙΚΟΣ. 

4. ἀσήμαντα (-Ξ ἀσφρἀάγιστα). [ΗδιὉ. 5.υ.] 
5. βασάνους (-- τὰ ἐν ταῖς βασάνοις εἰρημένα ὑπὸ τῶν 

βασανιζομένων καὶ ἀναγραφέντα). ΓΗΆΥΡ. υ.] 
6. σεσημασμένων (-Ξ ἐσφραγισμένων). [ΠΠΔτρ. ς. υ.] 
7. ὑποστήσας (-- ὑποβαλόμενος). [ΠᾺΡ ἘΦ] 

Χ. ΠΡῸΣ ΑΠΈΛΛΑΙΟΝ ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ͂. 

8, Κολωνέτας. [ΗδΓΡ. -“. Ὁ. 
9. Κτησίου Διός. [ΗδτἴΡ. “. υ.] 

1ο, ἐξέδωκε τὴν πρόγονον τὴν αὑτοῦ. [ᾧΡΟ]]ὰΧ {πΠ|. 27. 
Γι, Πυθαέα. [ἩδτρΡ. ς. νυ. 
12, πώλας (-- πράσεις). [Ηδτρ. -. νυ. 

ΧΙ, ΧΙ. ΚΑΤ᾽ ΑΡΙΣΤΑΓΌΡΑΣ ΑΠΡΟΣΤΑΣΙΟΥ͂, ΛΟΓΟΙῚ Β΄. 
13, ὥστε Λαὶς μὲν ἡ δοκοῦσα τῶν πώποτε διενηνοχέναι 

τὴν ὄψιν, καὶ "Ὡκιμον καὶ Μετάνειρα. [Αἰπεηδειις5, ΧΙ. 
58λῈ.] 

14. (ὅτι χιλίας ἐζημιοῦντο αἱ κατὰ τὰς ὁδοὺς ἀκοσμοῦσαι 
γυναῖκες Ὑπερείδης ἐν τῷ κατ᾽ ᾽Αρ. β΄ εἴρηκεν). [Ηδτρ. 
5. ἡ. ὅτι χιλίας.] 

6 σεσημασμένῳ οοαά., σοΥΓ, ϑᾶιρρε ε Πειηοβίῃ. 39. 17) 4116Π| ἸΟΟΙΙΠῚ 
οτπὶ Ηγρεσγίθο οἰΐαὶ Ηδγρ. 13 -26 ᾿Αρισταγόρας) ᾿Αρισταγόρου 
586 06 ςοἄά. 



ΟἸΤΑΤΙΟΝΕΒ 

5. ἀπροστασίου. [Ηδτρ. Γ φ.] 

ιό, (Ὑπ........ φησὶν ὡς οἱ νόμοι κελεύουσι δια- 

μαρτυρεῖν ἐπὶ ταῖς γραφαῖς ταῖς τοῦ ἀπροστασίου τὸν 
βουλόμενον ὁμοίως τῶν ξένων καὶ τῶν ἐπιχωρίων). [Ηδτρ. 
». Ὁ. διαμαρτυρία]. 

17. (τίνων οὐκ ἐξῆν τοῖς νόθοις μετέχειν δεδήλωκεν Ὑπ.). 

[ΗδτρΡ. “5. υ. νοθεῖα. 
18, πωληταί. [ΗδτρΡ. “5. ν.]} 

19. φαλάγγια (ὅτι τῶν δακετῶν τι ζῶόν ἐστι). [ΗδτΡ. 
5. Ὁ. 

20, ἐπεὶ καὶ ὁ τῆς δωροξενίας νόμος ἁρμόττων ἐστὶ τῷ 
νῦν ἀγῶνι παραχθῆναι" εἰ γὰρ καὶ τοὺς ἀποφυγόντας ξενίας 

εἴρηκεν ἐξεῖναι τῷ βουλομένῳ πάλιν γράψασθαι, ἐὰν μὴ 

δοκῶσι δικαίως τὸ πρῶτον ἀποπεφευγέναι, πῶς οὐ φανερόν 
ἐστι κατ᾽ ᾿Αρισταγόρας τὸ δίκαιον; [Ηδτρ. ς5. τ. δωροξενία.] 

21, ὥστε κελευστέον τοὺς μαρτυροῦντας τὰ τοιαῦτα καὶ 
τοὺς παρεχομένους (μὴ) μάτην ἀπατᾶν ὑμᾶς, (ἀλλ᾽ ἀποδει- 
κνύναι ὅτι) τυγχάνουσι δικαιότερα λέγοντες" καὶ νόμον ὑμῖν 
ἀναγκάζετε παρέχεσθαι, τὸν κελεύοντα μὴ νέμειν προστάτην. 

[ϑυ͵445, 5. ἡ. νέμειν, εὔ. Ητρ. “5. ᾽ν. προστάτης.] 
22. (τὸν καλούμενον τόπον παρὰ τοῖς παλαιοῖς ἔστιν 

εὑρεῖν: καθάπερ... . Ὑπερείδου κατὰ τῶν ἑταιρῶν ἐν τῷ 

κατὰ ᾿Αρ.). [ΤΠεοη, .γορ. ἱ. Ρ. τό ΝΥ 412. 

23. ἀφαίρεσις (ἰδίως ἡ εἰς ἐλευθερίαν). [ἩδτρΡ. 5. Ὁ". 

24. καὶ πάλιν τὰς ᾿Αφύας καλουμένας τὸν αὐτὸν τρόπον 

ἐκαλέσατε. [ΑἸΠΕη. ΧΙ. 586 Α ; Ηδτγρ. “5. υ. ἀφύας.] 
25. κακολογεῖν. [Αητίαἰοἰδία ἴῃ ΒΕΚΚ. «““πδεί. 

Ρ.. 103. 
26, μετοίκιον. [ΗδτΡ. “5. ν.] 

ΓΝ ἀπιετὶ 13-0 εχ ογδίϊοπε ἴῃ Ατἰβίαρογαπη δἰξεγα 
οἰϊαηΐαγ; ἄς οείεγβ ποῇ ᾿ἰαθῖ αἰγαπὶ ΪΠ Ῥηπια. 'Δῃ 

ἴῃ αἰΐεγα ἱπνεηϊαπία. 

21 μάτην ἀπατᾶν ὑμᾶς μὴ τυγχάνωσι ᾿σοἀά.: μὴ μάτην (οτάαε5, ἀλλ᾽ 
ἀποδεικνύναι ὅτι Ξ|ΡΡ0]. Β ὑμῖν) ἡμῖν σοά4., σοττ. ΟΟτγδαβ5 



ΠΕ ΘΟΕΚΑΥΤΕΟΝΙΒΥ5 ΤΕΡΕΈ ΒΙΤΙΒ 

ΧΠΠ. ΠΡῸΣ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΑ. 

27. Τ,αἴίπα οἷϊαΐ ἀυΠ|π|5 ΓΡι5 (1. 19): “ Οἰἃ ἃ τὴς 

ΒΆΘΡΠΙΒ. 5. νει ]5 46 πηθο οἤποίο ΓΘ 1115} ΘΟΥΡΘΙ511 

αἱ ϑαύνὶβ ΠΡουία5 ἀδγείιγ  ϑουῖρϑί, ἢ ΠΡΟΥῚ βογνιία- 

(6 Ἐχρογγοηΐιγ, ΘΟ ΟΓΙΡΒΙ511 αἰ ΘΧ511165 Γαδ πούθηζι ὃ 

Θοῦρϑὶ, αἴ πα 45. ΘΧΘ1Π0Ὸ αἰῆοσγείι, [Ἔρὲ5 ἰρίξιατν, 

486 Ργο ΡεΡαπΐ παεο, ἡοηης ἰασεραθῦ Νόοη ροίοίδῃη, 
ΡΓορίεγεα αποά {6 5 δαύιπὶ αὐπῆα Μασθάοπιπ) Ορρο- 
οἷα οἴπεϊεθαπί. ἘΕδδασδπὶ αἴδεςα δριἃ νατῖοβ: ἐρωτηθεὶς 
εἰ ἔγραψε τοὺς δούλους ἐλευθέρους εἶναι, ἔφη, ἵνα μὴ οἱ 
ἐλεύθεροι δουλεύωσιν [Αποη. περὶ ἀποκρίσεως, ϑρεηρεὶ, 
Αιἰλοί. Ογ. ἴ. ι68]. Ὕπ. γράψας μετὰ Χαιρώνειαν τοὺς ἀτί- 

μους ἐπιτίμους εἶἷναι,. .. (ἔφη) ὅπως ἂν ὁμονοήσαντες ἅπαντες 

ὑπὲρ τῆς πατρίδος ἀγωνίσαιντο [Αποη. Δα Ηογπιορ. ἵν. 707, 
412 ; ρϑειι4ο- 6 πη}. εολγ, ΑΙ γίδίορ. ἴἰ, δ 11]. ἐπεσκότει 
μοι τὰ Μακεδόνων ὅπλα | Χϊΐίαὁ Χ'ὶ Ογαίογηηε, Ρ. 840 ΔΊ. 

28, οὐκ ἐγὼ τὸ ψήφισμα ἔγραψα, ἡ δ᾽ ἐν Χαιρωνείᾳ 
μάχη. [ας Χ Ογαΐ. Ὁ. ὃ49 Δ.] 

29. ὅπως πρῶτον μὲν μυριάδας πλείους ἢ δεκάπεντε τοὺς 

(δούλους τοὺς) ἐκ τῶν ἔργων τῶν ἀργυρείων καὶ τοὺς κατὰ 

τὴν ἄλλην χώραν, ἔπειτα τοὺς ὀφείλοντας τῷ δημοσίῳ καὶ 

τοὺς ἀτίμους καὶ τοὺς ἀπεψηφισμένους καὶ τοὺς μετοίκους. 

[ϑυἱά. ἱ. 1, 0. 562, το, ΒεγΏΠαγαν.] 
30, καὶ οὐδὲ ἐκ τῆς παροιμίας δύνασαι μανθάνειν τὸ μὴ 

κινεῖν κακὸν εὖ κείμενον. [5.0]. ΡΙαξ. Ρ. 582) ΒεκΚΚκ. 
31, καὶ ἔφασαν ἐν Οἰνόῃ ἀκοῦσαι, ὅτι μάχη εἴη γεγονυῖα. 

[Ηδτ:ρ. 5. υ. Οἰνόη.] 
Ν ΄ς 7 ς ε Ν Ν 0 

32. καὶ τὰ χρήματα τὰ τε ἱερὰ και τὰ ὁσια. [Ηδιρ. ἀπε της 

ὅσιο;".] 

37 τη60] πηεάϊο ςοαά., σοΥΓ. ϑίθρμαπι5 ἀαγείιγ] ἀδίαγ σοαά4., 
σοΓγ, ϑίερῃ. ΘΟΙΙ͂ΡΒΙ . .. ΘΟΓΙ͂Ρ51] ΘΟΓΙΡΒΙΒΕ . .. ΘοΥΙρδιϑίὶ οοαά,, 
οογῖ. ΌΠΠΚαη. ποππο ΙερῈθ45)] πο περ] ρεῦαβ οοαά., οοτγ. Βα ΠηΚεη 
ΟΠ Ραμ] οὈβιβίεραμέ οοάά., οοτγ. αι Πη απ 20 δούλους τοὺς 1Π5. 
Ὡς Β. μετοίκους} ἀποίκους σο(ά., σοΥτ. ΟΠ πα 

ΗΥΡ. ῦ 



(ΟἸΤΑΤΙΟΝΕΒ 

33. (καὶ Δημοσθένης μᾶλλον ὝὙὝ περείδου ᾿ἐξείργασταιΐ 
τὴν γεγενημένην ᾿Αθηναίοις ταραχήν, ὅτε ἧκεν ἑσπέρας 
ἀγγέλλων τις ὡς τοὺς πρυτάνεις ὡς ἡ ̓ Ελάτεια κατείληπται). 

[ΤΠθοη, δ γος. ἱ. Ρ. 1τ6η ΔΝ 412. 
34. γαλεάγρας [Αἰμεη. χίν, ὅιό6ο; εἰ Ῥοϊαχ χ. 

155.} 
35. Εὐρυσάκειον. [Ηδχρ. δ: υ.] 

36. Κεκροπίς ((γθ115). [Ηδτρ. “5. ν.]} 
317. ναύκληρος (ἐπὶ τοῦ μεμισθωμένου ἐπὶ τῷ τὰ ἐνοίκια 

ἐκλέγειν ἢ οἰκίας ἣ συνοικία"). [Πτρ. “5. Ὁυ.} 
38, Οἰνηίς ((τΡ05). [ΠγΡ. 5. υ.] 
39. ὀρθῆς δὲ τῆς πόλεως οὔσης ἐπὶ τούτοις ( ΞΞ κεκινη- 

μένης). [ΡΠοίϊι5, Δ έκ. 5. Ὁ. ὀρθῆς. 

ΧΙγ. ΚΑΤᾺ ΑΡΙΣΤΟΦΩΝΤΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩ͂Ν. 

49. (κεκωμῴδηται ὁ ̓ Αριστοφῶν ὡς ὑπὲρ Χάρητος μισθοῦ 

λέγων, καὶ ὡς παρανόμων γραφὰς δε πεφευγώς, καὶ ὡς 
στρατηγήσας ἐν Κέῳ καὶ διὰ φιλοχρηματίαν πολλὰ κακὰ 

ἐργασάμενος τοὺς ἐνοικοῦντας, ἐφ᾽ ᾧ γραφεὶς ὑπὸ Ὑπ. 
παρανόμων ἑάλω. φησὶ δ᾽ αὐτὸν Ὕπ. καὶ ᾿Αρδηττὸν ἐπι- 
κληθῆναι, διὰ τὸ πολλάκις αὐτόθι ἐπιωρκηκέναι. [.Πο]. 
Ααϑομίη. 1. 64.] 

41, οἷδε γὰρ αὑτῷ δεδομένην ἄδειαν καὶ πράττειν καὶ γρά- 

φειν ὅ τι ἂν ἔμβραχυ βούληται. [5΄ςΠο]. ΡΙαΐ. Ρ. 384 ΒεΚΚ.] 
42. μοιχίδιον (ΞΞ τὸν ἐκ μοιχοῦ γεγεννημένον). [ᾧῬΠοί. 

1 ἐκ. 5... εἴ. Απείατε. ἴῃ ΒΕΚΚ. “4“᾿δεά. Ὁ. τοϑ. 1.]} 
43. μονοπώλιον. [ῬΟΙΪΙῸΧ νὶϊ. α1.] 
44. Τιαιίης ἀρυά Ἀπ] πηι [1,4]: “ΝΠ οἰπὶ οεΐε- 

ΓΟ ΠῚ ΟΡ ποΠΘ ἢ ἰδ! θα σοηδιῖθ, τὰ [δία {τιβίγαγίϑβ. 

Νοη δηΪπὶ ΡίΌΡθα5, ΟἹ] 6 ΡΙῸ αϑίπζο βαρ θηΐε ΠῚ 8Ρ- 

Ρ6]1ς5, ρΡύὸ οοηδάεηϊξςα ἰογαπι, ργο {ΠΠ|06Γ4}} αἰ] σα πίεηι 

433 Ηυς τείεσγι ΚΙ βϑιης ὅτε] ὅτι Ν 412 384 ΟΓ, [τὰρ. 239 
40 γραφὰς οε] γραφὴν οοά. ; ΘΟΓΓ. ϑδαρρς εχ Δεβοίη. 3. 194 παρα- 
νόμων) 46]. Μεῖοῦ : παρ᾽ ὀλίγον ἑάλω ΗιΖΙΚΕΓ, οἷ. ΟΥ. ἵν; ὃ 28, εἰ 
Αδβομίη. 3. 194 44 ΟἸϊαίιπὶ εδὲ οἰΐαπὶ ἀρὰ Οὐ ΠΕ 1ΠΠ1 8 ΠῈΠῚ (ἴχ. 8 
65). Ηιι τεΐεσγι Καὶ ΙἘββι]ηρ' 



ΠΝ ΟΝΚΑΤΤΟΝΒΥΒ ὈΒΡΕΕΘΡΌΙΤΙΘΒ 

Γαὶ [Δ }}}}1α Ὑ15, ΡΓῸ πα] νο] ο βανούιη). Ν α]]Ππ δ ΘΠ11}} 

ντ{{π|η|, 4τιο νἱΓ(τ15 Ια 6 ο]ουΑΥ Ῥοβϑ15. 

χν. ὙΠῈΡ ΑΡΠΑΛΟΥ͂. 
- (εἰ μὴ ψευδής.) 

45. ἐκπηδήσαντες ἐκ τῶν περδικοτροφείων. [Ὀο]]τΧ 

Χ. 159. 
ΧΙ ΚΑΤ᾽ ΑΡΧΕΣΣΤΡΑΤΊΔΟΥ: 

46. (κινήσομεν δὲ ἔλεον, κἂν ὑποδεικνύωμεν πάθος τὸ 

συμβεβηκὸς περί τινας τῶν οἰκείων τοῦ κρινομένου ἢ τοῦ 

τεθνεῶτος, (ὡς) ὝὙπ. ἐν τῷ κατ᾽ ᾽Αρ.: ἐπέξεισι γὰρ τὰ 

συμβεβηκότα τῇ τοῦ ᾿Ονείδου μητρί). [Αρϑδίης5, τέχνη 

βήτ. ἱ. ἢ. 404 ϑρεηρεὶ. 
47. (ὅτι οὐκ ἐξῆν τοῖς ἀποδημοῦσι θεωρικὸν λαμβάνειν, 

Ὑπ. δεδήλωκεν ἐν τῷ κατ᾽ ᾿Αρ.). [ΠδῖρΡ. 5. ἡ. θεωρικά.} 

48, Εὔβουλος (ὁ κωμικός). [Ἡδτἴρ. 5..] 

49. ἱερά (ΞΞ τὰ τῶν τεθνηκότων ὀστᾶ). [Δηκδιἰοἰδία 

ἴῃ Βεῖκῖκ. “4 :,6ε4. Ὁ. τοο, 1τδ.] 
50, οἱ τοὺς ἰθυφάλλους ἐν τῇ ὀρχήστρᾳ ὀρχούμενοι. 

[Ηδ{Ρ. “5. υ. ἰθύφαλλοι.:] 
51. (Πάραλος" οἱ ἐπιβεβηκότες αὐτῆς ἐκαλοῦντο Πάραλοι, 

οὐ διὰ ταύτην τὴν ὑπηρεσίαν ὃ τε ὀβολοὺς ἐλάμβανον 

καὶ τὸ πλεῖον μέρος τοῦ ἐνιαύτοῦ οἴκοι ἔμενον, ἄλλα τέ 

τινα ὑπῆρχεν αὐτοῖς παρὰ τῆς πόλεως, ὥς φησιν Ὕπ.,. 

ΒΤ αγΡ. -ς, υ.ὕ] 
52. Ξυπεταίονες. [ἩδτΡ. 5. Ὁ.} 

58. ἐν παραβύστῳ (-Ξ- κρύφα. [ἩδΓΡ. “5. υ.]} 

54.. Στειριεύς. [ΗδτρΡ. ς. ν.} 

ΧΥΠ. ΚΑΤ᾽ ΑΥ̓ΤΟΚΛΕΟΥ͂Σ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ. 

55. καὶ Σωκράτην οἱ πρόγονοι ἡμῶν ἐπὶ λόγοις ἐκόλαζον. 

[ατερ΄. (οὐ. δά Ἡετπιορ. νἱϊ. Ρ. 1148 Δ 412.} 
56. ἐγκάθετος. [Απἰα(ἰοἰδία ἰη ΒΕΚΚ. “περί. ὑ. οὅ, 

39.} 
46 ὡς «44. Βακε 



(ΟἸΤΑΤΙΟΝΕΘΒ 

51. ἔργα νέων, βουλαὶ δὲ μέσων, εὐχαὶ δὲ γερόντων. 

Εκχ Ἡροβίοσο αἰοίςαγ Η νΡ. νούβιτη ἤπης (νοὶ ἄτιο ᾿γίπηα 

νεῦρα αἰτπι546Πη1) οἰΐα55., [ Μίςῃ. Αροϑί. ᾿γουεγόία, ςςπῖ, 
9,6: «΄. Ηαςτρ. “. ν.} 

58. Εὔηνος (ροεία αἰορίαςιι5). [Π ΔτΡ. “5..} 
59. κατέλευσαν. [Πτρ. 5. τ..} 

όο. Κολωνὸς (ἕτερος, πρὸς τὸ τοῦ Ποσειδῶνος ἱερόν). 

[Ηδτρ. ς. ὦ. Κολωνέτας.] 
61, Μηλύβιος (εἷς τῶν τριάκοντα). [ΠτΡ. “5. τ. 
62. ποδοστράβη. [Η1Ὁ}. 5. ὁ.]} 

63. "ῥητορικῆς (γραφῆς) ἐκ δήμου. [1 ώ. (αμίαῦν. ». 677, 
16.} 

64. (οἱ καθ᾽ ἕκαστον ἐνιαυτὸν χειροτονούμενοι στρατηγοὶ 

δέκα ἦσαν) [ΗδΓΡ. 5. ". στρατηγοί. 

05. γνώμη (ὡς ἐν ἴσῳ εἴτε τῷ διανοίας εἴτε καὶ ἐννοήσεως 

ἐλέγετο). [(αἴδθηιβ, νοὶ]. χν!. 2, Ρ. 65) Κιϊδη.1 

ΧΥΠΙῚ. ΠΡῸΣ ΔΑΜΙΠΠΟΝ. 

66. πρόσκλησις (νε] προσκαλέσασθαι). [ἨἩΖτΡ. 5. υ.]} 

ΧΙΧ. ΔΗΛΙΑΚΟΣ. 

67. λέγεται γὰρ τὴν Λητὼ κυοῦσαν τοὺς παῖδας ἐκ Διὸς 

ἐλαύνεσθαι ὑπὸ τῆς Ἥρας κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν" 

ἤδη δὲ αὐτὴν βαρυνομένην καὶ ἀποροῦσαν εἰς τὴν γῆν 

ἐλθεῖν τὴν ἡμετέραν καὶ λῦσαι τὴν ζώνην ἐν τῷ τόπῳ ὃς 

νῦὦν Ζωστὴρ καλεῖται [Μαχ. ΡΙαπαάε5 ν. Ρ.481 Ν 412.]} 
ἔπειτα εἰς Δῆλον διαβᾶσαν διδύμους τεκεῖν, "Αρτεμίν τε 

καὶ ᾿Απόλλω τοὺς θεούς [ΤοΔηῃ. 51ς. νί. Ρ». 210 ΜΝ 412.]} 
(τοῦτο καὶ ὝὙπ. ἐν Δηλιακῷ, βουλόμενος δεῖξαι ὅτι αἱ 

νῆσοι ἐνγύς εἶσι τῆς ᾿Αττικῆς, εἶπεν, ὅτι ἀπ᾽ ἄκρας τῆς 
᾿Αττικῆς ἡ Λητὼ ἐπέβη τῆς νήσου) [5.0]. ἴη Α τίδεα. 1.. 

97, νο]. {Π. ρ. 27 Πἰπά.}] (τὸ δὲ Προνοίας [5ε. ᾿Αθηνᾶς 
ἱερὸν] ὝὙπ. ἐν Δηλ. συνιστᾷ ὅτι ἐν τῇ ᾿Αττικῇ ἐστιν) 
[ϑ.ῃοὶ αι. ἰπ Δεβομίη. 4. τοδ.]} 



ΠΝ ΟΙΚΑΥΓΟΝΊΙΒΥΒ ΕΡΕΚΌΙΤΙΘΒ 

68, ἐνταυθοῖ θύεται τῷ ᾿Απόλλωνι ὁσημέραι καὶ μερὶς 

αὐτῷ καὶ δεῖπνον παρατίθεται. [ Ῥγίδοίδηιι5 Χν]]. ᾧ 251.]} 

69. καὶ τὸν κρατῆρα τὸν Πανιώνιον κοινῇ οἱ “Ἕλληνες 

κεραννύουσιν. [ΑἰτΠεη. χ. 424 Ε.ὕ} 
ο. ἀφίκοντό τινες εἰς Δῆλον ἄνθρωποι Αἰολεῖς πλούσιοι, 

χρυσίον ἔχοντες πολύ, κατὰ θεωρίαν τῆς “Ἑλλάδος ἀποδη- 
“ 5 Φ᾿ « ΄“ Ὁ 5 , - ες 7 “ 

μοῦντες ἐκ τῆς ἑαυτῶν" οὗτοι ἐφάνησαν ἐν Ῥηνείᾳ ἐκβεβλη- 

μένοι τετελευτηκότες. τοῦ δὲ πράγματος περιβοήτου ὄντος, 
ΕῚ 7, ͵ὔ “ «ς “ ΄ι. ὦ « , ἈΝ. ΄ι 

ἐπιφέρουσι Δήλιοι τοῖς νεῦσιν αἰτίαν, ὡς αὐτῶν ταῦτα 

πεποιηκότων, καὶ γράφονται τὴν πόλιν αὐτῶν ἀσεβείας. 

οἱ δὲ Ῥηνεῖς ἠγανάκτηνταί τε τῷ πράγματι, καὶ προσκα- 

λοῦνται Δηλίους τὴν αὐτὴν δίκην. οὔσης δὲ τῆς (δια)δικασίας, 

ὁπότεροί εἰσιν οἱ τὸ ἔργον πεποιηκότες, ἠρώτων οἱ ἱΡηνεῖς 
Ν 7, δὰ ἣν. Ὁ ε ς Ν 5 7 » Ν 

τοὺς Δηλίους, δι᾿ ἣν αἰτίαν (ἃν) ὡς αὑτοὺς ἀφίκοντο" οὔτε γὰρ 

λιμένας εἶναι παρ᾽ αὑτοῖς οὔτε ἐμπόριον οὔτε ἄλλην διατριβὴν 
5  ς Ι Ὅδν Ν Ἀ φ, “ ᾿ Ν -“ 

οὐδεμίαν" πάντας δὲ ἀνθρώπους ἀφικνεῖσθαι πρὸς τὴν Δῆλον 

ἔλεγον, καὶ αὐτοὶ τὰ πολλὰ ἐν Δήλῳ διατρίβειν. τῶν δὲ 

Δηλίων ἀποκρινομένων αὐτοῖς, ὅτι ἱερεῖα ἀγοράσοντες οἱ 

ἄνθρωποι διέβησαν εἰς τὴν ἹῬήνειαν, διὰ τί οὖν, ἔφασαν 

οἱ ἹΡηνεῖς, εἰ ἱερεῖα ἧκον ὠνησόμενοι, ὥς φατε, τοὺς παῖδας 
Ἂς 5 ’ὔ 5 Μ Ν Ν Ν « - 5 Ν 

τοὺς ἀκολούθους οὐκ ἤγαγον τοὺς ἄξοντας τὰ ἱερεῖα, ἀλλὰ 
Β ς “κα 5 7 7 Ψ εν Ν ’ ΑΖ 

παρ ὑμῖν ἐν Δήλῳ κατέλιπον, αὐτοὶ δὲ μόνοι διέβησαν; 
Ν Ν Ἂ , Νὰ Ψ᾿ 5 Ν “ , 

πρὸς δὲ τούτοις τριάκοντα σταδίων ὄντων ἀπὸ τῆς διαβάσεως 
Ἂς Ἂς. ,ὔ Ἂς «ς “ »» » ς “ 39. 

πρὸς ΤὴΨ πόλι» τὴν Ρηναξων, τραχείας οὔσης ὁδοῦ, δι΄ ἧς 
Ν » Ἂς “ ἄνες ὦ Ἂς 5 Ἁ , ςε “ ἐδει αὐτοὺς πορευθῆναι ἐπὶ τὴν ἀγορασίαν, ἄνευ ὑποδημάτων 

διέβησαν, ἐν Δήλῳ δ᾽ ἐν τῷ ἱερῷ ὑποδεδεμένοι περιεπάτουν; 

[ϑοραΐ. κα Ἡεγπιορ. ἱν. Ρ. 446 ΝΥ 412.] 
71, σύνταξιν ἐν τῷ παρόντι οὐδενὶ διδόντες, ἡμεῖς δέ 

ποτε ἠξιώσαμεν λαβεῖν. [ΗδιΡ. “5. ν. σύνταξις.] 
ΝΥ 5 , “ 72. ἄνετον (-- ἀνειμένον θεῷ τινι). [Ηδτρ. “. Ὁ.] 

ἃ 73. ἀποικία (ΞΞ- τὰ γράμματα καθ᾽ ἃ ἀποικοῦσί τινες). 

ἘΕΙῚΥΡ. -. 2.] 

70 δικασίας σοά., σοΥῖ. Β ἂν Β ἀγοράσαντες .. . ὠνησάμενοι 
ςοἄ,, σοΥΓ, ΘααρΡα 



ΓΟἸΤΑΤΙΟΝΈΘ 

74. ᾿Αρτεμίσιον (-- τὸ τῆς ᾿Αρτέμιδος ἄγαλμα). [Ἡδτρ. 
5. 4..} 

75. προηροσία (ὄνομα θυσίας). [Ἡδτρ. 5. τ.] 

ΧΧχ, ΚΑΤᾺ ΔΗΜΑΔΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΩ͂Ν. 

16, (ἔτι δὲ ἀναμνήσομεν διὰ ψηφίσματος εἰσφορᾶς, ὡς ὁ 

Ὑπ. ψηφίσματος κατηγορῶν ὑπὸ Δημάδου γραφέντος, πρό- 

ἕενον Εὐθυκράτην εἶναι γράψαντος, αὐτὸς εἰσφέρει ψήφισμα, 
ῳ. «δ᾽ “ Ν 5 ΄ “- ᾿ , ὰ Ν δι᾿ οὗ ποιεῖται τὴν ἀνακεφαλαίωσιν τῶν εἰρημένων) Δ μὲν 

Ν Ὁ 8. «, ν᾽ , » Ν Ν 5 "“" ΦΝΨ γὰρ οὗτος (φησὶν) εἰσκεκόμικεν, οὐκ ἔχει τὰς ἀληθεῖς αἰτίας 
-“ ’ὔ 4 Ν ᾽ὔ ᾿] “ ’ὔ « “ » Ν ’ τῆς προξενίας" ἐγὼ δέ, εἰ δεῖ πρόξενον ὑμῶν αὐτὸν γενέσθαι, 

δι᾿ ἃ τούτου τεύξεται γράψας εἰσφέρω. (ἔπειτα τὸ ψήφισμα 
᾽ , , ἢ Ἂν τὰ ᾿ , “ 

εἰσφέρει): δεδόχθαι (γάρ φησινὶ αὐτὸν εἶναι πρόξενον, ὅτι 

τὰ Φιλίππῳ συμφέροντα καὶ πράττει καὶ λέγει, ὅτι γενό- 
ι , ἡ 

“ Ν 5 7 «ε , ᾿ ΝΜ ’ μενος ἵππαρχος τοὺς ᾿Ολυνθίων ἱππέας προὔδωκε Φιλίππῳ, 
Ὡ“ “ Ι΄, Μ --Φ ἌΡ ’ὔ ΄α ιασ ᾽ ,7, “ ὅτι τοῦτο πράξας αἴτιος τοῦ Χαλκιδέων ὑπῆρξεν ὀλέθρου, ὅτι 
«ε ΄' ϑ ͵ὔ ἣ, 5 , “ » ͵ “ 5 ’, ἁλούσης ᾿Ολύνθου τιμητὴς ἐγένετο τῶν αἰχμαλώτων, ὅτι ἀντέ- 

πραξε τῇ πόλει περὶ τοῦ ἱεροῦ τοῦ Δηλίων, ὅτι τῆς πόλεως ρ ῃ Ρ ρ Ἵ ᾿ ] 
᾿ ’ὔ « ,7ὕ Μ Ν “ ͵ Ν 

περὶ Χαιρώνειαν ἡττηθείσης οὔτε ἔθαψε τῶν τεθνεώτων τινὰς 

οὔτε τῶν ἁλόντων οὐδένα ἐλύσατο. [Αρϑίπεβ ἱ. Ρ. 488 
ρεηρεϊῖ, οΥ͂ Ρ. 485, 1. 4.} 

71. ᾿Αλκίμαχον καὶ ᾿Αντίπατρον ᾿Αθηναίους καὶ προξένους 
ἐποιησάμεθα. [Ηδτρ. “. ν. ᾿Αλκίμαχος.] 

78. μήτε πόλεως μήτε πολιτείας ἐπηβόλους γενέσθαι. 

[Εἰνηι. Παρ. Ῥ. 357, 25; Ῥογρῇ. ὀμασεί. Πολ. α. τ.] 
79. περὶ οὗ πολλῷ ἂν δικαιότερον ἐν τοῖς ὀξυθυμίοις ἡ 

στήλη σταθείη ἢ ἐν τοῖς ἡμετέροις ἱεροῖς. [ΗδτΡ. 5. τ. 
᾽ Ψ, ὀξυθύμια.] 

80, εἶναι δὲ τοὺς ῥήτορας ὁμοίους τοῖς ὄφεσι" τούς τε 
γὰρ ὄφεις μισητοὺς μὲν εἶναι πάντας, τῶν δὲ ὄφεων αὐτῶν 

τοὺς μὲν ἔχεις τοὺς ἀνθρώπους ἀδικεῖν, τοὺς δὲ παρείας 

αὐτοὺς τοὺς ἔχεις κατεσθίειν. [ἩδτΡ. ς. Ψ. παρεῖαι ὄφεις. 

81, Βουφόνια (ἑορτή). [ἢ 81}. “. υ.] 

η6 δι᾽ ἃ τοὐτου] διὰ τούτων νεὶ διὸ τούτου ςοα4., σοΥΓ, ΒΔ4ΚΕ, ΘΔῸΡΡΕ 



ΠΤ ΟΚΆΑΤΙΟΝΊΙΒΥΒ ΕΡΕΚΌΏΌΙΤΙΘ 

82, θριπήδεστον (-- διεφθαρμένην) [ΗδτΡ. “. τ’. 

83. Λητὴ (πόλις τῆς Μακεδονίας). [ΠδτΡ. “. τ΄. 

84, Μηκύβερνα (πόλις ἐν Θράκῃ). [ΗδτΡ. “. τ.] 

85. παλαμναῖος (-- τοὺς αὐτοχειρίᾳ τινὰς ἀνελόντας τῇ 

παλάμῃ). [ΗδΓὉ}. -. ν.] 

86. ῥᾳδιεστέραν τὴν πόλιν. [ΑἸΠΕη. Χ, Ρ. 424 1).] 

ΧΧΙ. ΚΑΤΑ ΔΗΜΕΟΥ͂ ΞΕΝΙΑΣ. 
(εἰ γνήσιος.) 

87. ὀσχοφόροι. [ἩδτΡ. “. “.]} 
88, δειπνοφόρος. [ἩΔΥΡ. “5. υ.]} 
89. κυρία ἐκκλησία. [ἩδτΡ. ς. «.]} 

90. Χαλκεῖα (ἑορτή). [ΗδτΡ. -ς. Ὁ.} 

91, οὐ σιωπήσει, μειράκιον, μεῖζον τῆς μητρὸς ἔχων τὸ 

φύσημα; [Αἰπεη, ΧΙ], Ρ. 591 Ε.]. ΝΙῚΧ δχ οὐδίοηα. 

ΧΧΙ. ΠΡῸΣ ΔΗΜΕΑΝ. 

Β΄ Λουσιεύς. ᾿ [ΗατρΡ. -. υ.] 

93. σκευοποιήματα. [Ῥο]]πχ Χ. 15.] 

ΧΧΙΠΙ. ΚΑΤᾺ ΔΗΜΗΤΡΙΑΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΥ͂. 

Ηδης οἵας οη ΘΠ ποπηϊηδί ΗΠ ΔΥΡ.. 5. ". ἀποστασίου δίκη. 

χΧχιῖν. ὙΠῈΡ ΔΗΜΟΠΟΙΗΤΟΥ͂. 
(εἰ γνήσιοΞ.) 

94. (ὅτι τούτοις μετῆν τῆς πολιτείας, οἷς ἦν Ζεὺς Ερκεῖος, 

δεδήλωκε καὶ ὙὝπ.). [ΠδτΓΡ. ς. ν. ἑρκεῖος.] 

ΧΧν, ΠΡΟΣ ΔΙΩΝΔΑΝ. 

95. (μηνύω καὐτὸς Ὑπερείδην τὸν καλὸν πολλὰ παρὰ 

Δημοσθένους κεκλοφότα, ἔν τε τῷ πρὸς Δ. λόγῳ κἀν τῷ 

περὶ τῶν Εὐβούλου δωρεῶν). [Επι5εΡῖτ5, Ογαεῤαγ. Εναισ, 
᾿ς 4.] 

96. (περὶ τῆς μάχης πρὸς Λακεδαιμονίας τῆς ἐν Κορίνθῳ 

Ὑπ. εἴρηκεν). [ϑ΄.Πο]. αά Πεηῃ. σαν. 1 6ῤί. ὃ 59, Ρ. 472. 

ΟἹ Ἦδης οἰϊαιίοπειη ἄεἰεῖὶ Β, ἰδπηαια η} ΠῸΠ ΕΧ ογϑίϊοπε 5664 ιτὖ 
ΔΡΟΡΠΙΠαρτηα δ᾽᾽αιοα δ᾽] αἴαπὶ 



ΟΥΤΑΤΉΘΝΕΕ 

ΧΧΥῚ, ΚΑΤᾺ ΔΩΡΟΘΕΟΥ͂. 

(Ὑπερείδου ἢ Φιλίνου.) 

97. ἀκούω γὰρ Αὐτοκλέα τὸν ῥήτορα πρὸς [Ἱππόνικον τὸν 

Καλλίου περὶ χωρίου τινὸς ἀμφισβητήσαντα, καὶ λοιδορίας 
αὐτοῖς γενομένης, ῥαπίζειν τὸν ἱἹππόνικον ἐπὶ κόρρης. 

ΠΕ νηηοίορίειενε 7, πεν δηἼαγι2ι7)1, ον, Ἐς ΜΊΠΘγ, Ρ. 121.} 
. ἔπειτα Ἱππόνικος ὑπ᾽ Αὐτοκλέους μόνον ἐρραπίσθη τὴν 

γνάθον: ἐγὼ δ᾽ ὑπὸ τούτων τῶν τριχῶν εἱλκόμην, κονδύλους 
ἔλαβον. [ΗδτρΡ. ς. υ. ἐπὶ κόρρης.] 

ο8, κονδυλίζειν: κονδυλίζεσθαι' πρὸς τὸ πρόσωπον προσ- 

πτύειν. [Ῥο]]υχ νι]. γ6.] 

99. ἐν ταὐτῷ ὥσπερ τὸ ἀτιμότατον θεράπιον. [ῬοΪ ΠΧ 
1... γ4.] 

[οΟ, (κακηγορίας δίκη"... χιλίας μὲν ζημιοῦσθαι ἐὰν 

τοὺς κατοιχομένους κακῶς λέγῃ τις], πεντακοσίας δ᾽ ἐὰν τοὺς 
ζῶντας). [1 6χ. (αγαῦγ. Ρ. 671, γ.]} 

ΧΧΥΠ. ΠΡῸΣ ἘΠΊΚΛΕΑ ΠΕΡῚ ΟΙΚΙΑΣ. 

ΙΟΙ, Γρύλλος (υἱὸς Ξενοφῶντος). [Ηδτρ. “5. ν.] 

102, διάγραμμα (-- τὸ ταττόμενον ἐν ταῖς συμμορίαις 

ὁπόσον ἕκαστον ἄνδρα εἰσφέρειν δεῖ. [ΠδδτρΡ. “5. «.]} 
103. ὑπερῷα ἐπαίρειν καὶ στέφειν τὰ οἰκήματα εἰς τὴν 

ὁδόν, καὶ τὰς πλίνθους ἀναβάλλειν πρὸς ἀριθμόν. [ῬοΙΠπΧ 

νἱϊ. τ1; ΚΓ 125.] 

ΧΧΥΤΙ. ΠΕΡῚ ΤΩ͂Ν ΕΥ̓ΒΟΥΛΟΥ ΔΩΡΕΩ͂Ν. 

Ηδης οταϊὶοηθπι ποιηΐηαὶ Η δΥΡ., 5. Ὁ. Εὔβουλος. 

Το, ΕἾ. δό. ὍΚ-. 
Ιορ. Ἑρμαῖ. [Ητρ. 5... 

Ιού, πεντηκοστή: πεντηκοστεύεσθαι' πεντηκοστολόγοι. 

[Ηδτρ. “. Ὁ.] 

97 ἀμφισβητήσαντα) ἀναμφισβητήσαντος “οἀ., ΠΟΥΓ, ΗΔΡΈΓ τὸν] 
αὐτὸν “οα., σοτῖ. Β 99 ταὐτῷ] αὐτῷ ςοαά., σοΥγ, Β Ιοο ἐὰν 
(15) οτ. σοά., ἰῃ5. ΘαῸΡΡΕ 

Ὅν. .»». αν 



ΝΠ ΟΚΑΤΙΟΝΊΒΥΘ ΘΕΡΕΚΏΙΤΙΒ 

ΧΧΙΧ, ΠΡΟΣ ΘΑΣΙΟΥ͂Σ. 

107. εὐθὺς δὲ καρπεύειν ἀγαθὴν καὶ πλείστην χώραν. 

[ΡοΟΙΙχ νἱϊ. 1.409.] 

ΧΧΧ, ΧΧΧΙ. ΠΕΡῚ ΤΟΥ ἹΠΠΕΩΣ ΚΛΗΡΟΥ͂, ΛΟΓΟῚΙ Β. 

τοϑ, παρακαταβολή" παρακαταβάλλειν (Ὕπ. ἐν τῷ περὶ 

τοῦ ἵπ. κλ. δευτέρῳ. [ΗδτΡ. “. Ὁ.]} 

109. Κυδαθηναιεύς. [Ἡδτρ. 5. Ὁ.] 
, “ “ , ΝΜ ε 

Γ1Ο, τριακάς" τριακάδες" (τοῖς τετελευτηκόσιν Ἴγετο ἢ 
» ἩΒΡΗΝ. ,ὔ Ν , 

τριακοστὴ ἡμέρα διὰ θανάτου. [ΠΔτΡ. “. ὁ. 

ΧΧΧΠ. ὙΠῈΡ ΚΑΛΛΙΠΠΟΥ ΠΡῸΣ ΗΛΕΙΟΥ͂Σ. 

“11, ᾿Ἑλλανοδίκαι. [ΗδτΡ. “. ν.] 

112, ᾿Ελευσίνια (τοῖς νικῶσι ἐδίδοτο ἀθλον). [ἩἀτΡ. “5.:.] 

ΧΧΧΙΠ. ΚΑΤᾺ ΚΟΝΩΝΟΣ. 

113, ἄνδηρα (Ξ-- τὰ ἀναχώματα τῶν ποταμῶν). [ΠδΓΡ. 

114. ἐν Διομείοις Ἡράκλειον. [ΗδτΡ. 5. “.] 

ΧΧΧΙν. ὙΠῈΡ ΚΡΑΤΙΝΟΥ͂. 

115. ἀπόκριναί μοι, ᾿Ερμεία, ὥσπερ κάθη. [Ζομπαίδ5, 

1 οχίεογι, ὑ. ττ68,] 
τό, ἀκμήν (-ΞΞ ἔτι. Απιείαἰἰοἰϊδία ἴῃ Βεκῖκ. “πϑεΩ. 

ΠΡ), 45.]} 
ΧΧΧν. ΚΥΘΝΙΑΚΟΣ. 

117. οἱ μὲν θρασεῖς ἄνευ λογισμοῦ πάντα πράττουσιν" 
« Ἂς “ ΄ς “ ἣν ψ΄ ὡς 

οἱ δὲ θαρραλέοι μετὰ λογισμοῦ τοὺς προσπεσόντας κινδύνους 

ἀνέκπληκτοι ὑπομένουσιν. [ϑυίάαϑ 1. 2, Ρ. ΤΙΟ0, 14.] 

ΧΧΧΥΙ. ὙΠῈΡ ΤΩΝ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ͂ ΠΑΙΔΩΝ. 

118, τίνα φήσουσιν οἱ παριόντες αὐτοῦ τὸν τάφον; οὗτος 
5 ,ὔ Ν ’ Ν ἊΣ 4 Ν “ , ΄“ 

ἐβίω μὲν σωφρόνως, ταχθεὶς δὲ ἐπὶ τῇ διοικήσει τῶν χρη- 

μάτων εὗρε πόρους, φκοδόμησε δὲ τὸ θέατρον, τὸ δεῖον, τὰ 

113 ἀναχώματα ερὶΐ. ΗἩΔΙΡοοΓΑΙΙΟΠΙΒ : χώματα ΗδΓΡ. σοα 4. 118 τὰ 
νεώρια εἴ λιμένας 500]. Βαϊαε ἰπ Ἰδοιιηβ σΟαἸοῚ5 



ΟἸΙἸΤΑΤΙΟΝΕΘ 

νεώρια, τριήρεις ἐποιήσατο, λιμένας" τοῦτον ἡ πόλις ἡμῶν 
ἠτίμωσε καὶ τοὺς παῖδας ἔδησεν αὐτοῦ, [ΑἸ βἴπ65, τέχ». 

ῥητ. ἴχ, ἢ. 545 ΔΝ αἸ2.} 

ΧΧΧΥΠ. ΠΡῸΣ ΛΥΣΙΔΗΜΟΝ. 

119. καρποῦσθαι: καρπίσασθαι. [Ῥο]ΠχΧ νὶϊ, 149.] 

ΧΧΧΥΝΤῚ, ΚΑΤᾺ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ͂ ΑΙΚΕΙΑΣ. 

120, ἔθεσαν οὐ μόνον ὑπὲρ τῶν ἐλευθέρων, ἀλλὰ καὶ ἐάν 
Ἰ ᾿] ’ “ ε ’' Ν, μὲ Ν, “ ε ’ὔ 

τις εἰς δούλου σῶμα ὑβρίσῃ, γραφὰς εἶναι κατὰ τοῦ ὑβρί- 

σαντος. [Αἰἤοη. νὶ, Ρ. 267 Α.} 

121, ἄγων Γλυκέραν τε τὴν Θαλασσίδος, ζεῦγος ἔχων. 

[ΑἸ εη. χἰϊ, Ρ. 586 8.] 
[22. ἀκμάζεις (-- τὰ τῶν νέων πράττεις). [Ἡτρ. “5. τ.] 
128. Ποσειδεών. [Ηδτρ. “. ν.]} 
124. σκευοποιοῦντα τὸ πρᾶγμα (Ξε σκευωρούμενον καὶ 

, Ά, ’, 

κατασκευάζοντα καὶ πλαττόμενον).. [ἩδτΡ. “. τ} 

ΧΧΧΙΧ. ΚΑΤᾺ ΜΕΙΔΙΟΥ͂ ΠΑΡΑΝΟΜΩ͂Ν. 

Ητῖ5 ογδίϊ οἶδ τη θη οη 6 πῇ [φοῖς ρϑειάο- Ρ] αζαύο 15 

(Υ11. Χὶ Ογαΐ. Ῥ. ὃ50 Α), ἰογίαββε εἰπβάθπι αιδαπὶ (αἸδιι- 

οἷρρο, Ηνρογι 15 ΠΠῖο, {τρις ῬΙαΐαγοῃι5 ᾿Ρ56 (ῬΠοΟς. 4). 

ΧΙ. ὙΠῈΡ ΜΙΚΑΣ. 

125. ἐμισθώσατο τυλυφάντας. [ῬΟΙΠΧ νἱΐ, 191, Χ. 40.] 

ΧΕΙ. ὙΠῈΡ ΞΕΝΙΠΠΟΥ͂. 
126, Μεταγειτνιών. [ΗδτΡ. “. «.] 

ΧΕΙ, ΧΕΙ. ὙΠῈΡ ΞΕΝΟΦΊΛΟΥ, ΛΟΙΓΟΙ ΕΒ 

127. Κεραμεῖς (δῆμος" ἐν τῷ ὑπ. Ξεν. ἃ). [ΗδτΡ. 5. Φ.]} 

128, Μουνυχιών. [ΗδτρΡ. “5. «.]} 
129. Τυρμεῖδαι (δῆμος). [Ητρ. “. «.] 
130. ἴσιαί, [Ηδέρ. 5.0] 

ΧΙ. ΠΕΡῚ ΤΩΝ ΟΡΙΩ͂Ν. 

1531, ἁψιμαχεῖν. [Απιίαςοἰσία ἴῃ ΒΚ. “πε. 

70, 12.} 

δι δι δι ΟἿ τω δ... ὁ 



ΠΥ ΑΤΟΝΊΙΒΝ ᾧ  ΕΡΕΚΏΌΙΤΙΒ 

ΧΙΝ. ΠΕΡῚ ΟΧΕΤΟΥ͂. 

132, ὀχετόκρανα (Ξε: τὰς τῶν ὀχετῶν ἀρχάς). [ὈΟΪ]Χ 

Χχ. 40,] 
ΧΙ. ΠΡῸΣ ΠΑΓΚΑΛΟΝ. 

133, μαστῆρες (Ξε ἀρχή τις ἀποδεδειγμένη ἐπὶ τὸ ζητεῖν 
Ν Ν “ ΄ 

τὰ κοινὰ τοῦ δήμου). [ΗδτΡ. “. ν.] 

ΧΙΝΙ. ΚΑΤΑ ΠΑΣΙΚΛΕΟΥ͂Σ. 

ε Ν᾿ « ὰ ᾽ὔ Ν ’ὔ 

134. ἕως μὲν οἱ πλουσιώτατοι παρακρουόμενοι τὴν πόλιν 

σὺν πέντε καὶ ἕξ τριηραρχοῦντες μέτρια ἀνήλισκον, ἡσυχίαν 

ἢγον οὗτοι: ἐπειδὴ δὲ ταῦτα κατιδὼν Δημοσθένης νόμον 

ἔθηκε τοὺς Τ τριηραρχεῖν καὶ βαρεῖαι γεγόνασιν αἱ τριηραρχίαι, 
“Ἁ « ,ὔ ΦΩΝ 5 , ᾽, νῦν ὁ Φορμίων αὑτὸν ἐκκλέπτει. [ΗδδτΡ. 5. ᾽ν. συμμορία. 

ΒΞ Ν - “Ὁ ’ . . “9. 

135. ἄξιοι μισεῖσθαι τῇ πόλει. [Ρυγβοίδη. χν πῇ, Ν 0] 

136, ἐὰν δέ τις ἔκδεια γένηται. [ΠδΓΡ. “. ᾿. ἔκδεια.] 

ΧΙ. ΠΡῸΣ ΠΑΣΊΚΛΕΑ ΠΕΡῚ ΑΝΤΙΔΟΣΕΩΣ. 

(151 εδάδπὶ δὲ οἰ ΟΥ̓. ΧΙ. 1.) 

ΝΟ . ΝΕ Ν ἥ Ν -ς Ἑ 7 

137. τὴν οἰκίαν τὴν μεγάλην τὴν Χαβρίου καλουμένην 

καὶ τὸ ἄμφοδον. [ῬοΪ]ὰχ ἰχ. 46.] 

ΧΙΙΧ. ΚΑΤᾺ ΠΑΤΡΟΚΛΕΟΥ͂Σ ΠΡΟΑΓΩΓΕΊΙΑΣ. 

(εἰ γνήσιος.) 

1238, (τοὺς ᾿Αρεοπαγίτας φησὶν ἀρίστησαντά τινα ἐν 

καπηλείῳ κωλῦσαι ἀνιέναι εἰς Αρειον πάγον). [ΑἸΠΕη. 

ΧΙ, Ρ. 566 Ἐ.] 
139. οἱ δὲ ἐννέα ἄρχοντες εἱστιῶντο ἐν τῇ στοᾷ, περι- 

φραξάμενοί τι μέρος αὐτῆς αὐλαίᾳς. [ῬοΙ]τχΧ ἵν. 122.] 
140. μητρυιόν (ΞΞ νἱἰτίσιιπλ). [ῬΟΙ]πΧ [1]. 27. 
141, Ναάννιον(ἑταίρα). [ἩδτΡ. ς.Ὁυ.; ΑἴΠδη. ΧΗ]. 587.4.} 
τι Νεμεάς (αὐλητρίς. [ΗδτΡ. 5“. υ.; Αἰἴδμεη. χη. 

587 0.} 
[43. πάνδημος ᾿Αφροδίτη. [ΠΗ Δ1Ὁ. “5. ν.] 

134 σύμπεντε καὶ ἕξ νε] σύμπεντε καὶ σύνεξ ΠΟΠΠ11}}1 μέτρια) ματὰ 
τρία νεὶ μετὰ τρία σοαάα, 



ΟἸΤΑΤΙΟΝΕΘΒ 

Ι44. παράβυστος (ἐκαλεῖτό τις ἐν τοῖς νυμφικοῖς δω- 
ματίοις καὶ κλίνη παράβυστος, ἧς μέμνηται Ὕπ... [Ηδχρ. 
5.0.1} Αἀάαϊξ Ρο]ὰχ (Π|. 4.3), ἡ καὶ αὐτὴ στρώννυται ἐν τῷ 
δωματίῳ ὑπὲρ τοῦ τὴν παῖδα μὴ ἀθυμῆσαι, ὡς Ὑπ. ἔφη. 

145. Φορβαντεῖον. [ΗδτρΡ. ς. υ.} 

[. ΠΛΑΤΑΙΚΟΣ. 
Η 5 οὐδ ΙΟἢ15. πηθπίίομθπι [αοῖϊξ Ρ]αΐατγοπι5 (7270γα- 

ἤΐα, Ῥ. 350 8). 

11, ΚΑΤᾺ ΠΟΛΥΕΥΚΤΟΥ ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 

146, συμμορῖται (-Ξ οἱ τῆς αὐτῆς αὑτοῖς μετέχοντες συμ- 
μορίας. ὅτι δὲ καὶ οἱ δημοποίητοι ἐνεγράφοντο εἰς τὰς 
συμμορίας δεδήλωκεν ὁ Ὑπ.. [Ηδτ:Ρ. “. ". συμμορία. 

147. ἡγεμὼν συμμορίας (-Ξ- ὁ προέχων πλούτῳ καὶ διὰ 
τοῦτο τῶν ἄλλων ἡγεμονεύειν ἐπειλημμένος). [ΗδτΡ. 5. Ὁ’. 
ἡγεμών.] 

148. συμμοριάρχας. [ῬΟ]]Χ {{|. 53.} 
149. μετοικικῆς συμμορίας ταμίας. [ῬΟΙΠΧ νι]. 144.]} 
150, οὗτοι πολλάκις ἀγορὰς ποιοῦνται. [ΠΐᾶΓΡ. 5“. Ὁ. 

ἀγοράς. 

51, ἀνασυντάξας (-Ξ ἄνωθεν συντάξας). [ἩδΔ1᾿. 5. τ..] 

152. διάγραμμα. (ΥἹὙ πο. 1οΖ2Ζ. διαγραφεύς (ΞΞ ὁ 

καθιστάμενος ἐν ταῖς συμμορίαις ἐπὶ τῷ διακρῖναι πόσον 

ἕκαστος ἀνὴρ εἰσενεγκεῖν ὀφείλει). [ΗδτΡ. 5... διάγραμμα.] 
153. Θαργήλια. [ΠδτΡ. “5. ν.} 

154. ὀβολοστάτας (-- τοὺς δανειστάς). [ΗδΥρ. 5. ν΄. 

ὀβολοστατεῖ.] 

[1Π.. ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΠΟΛΥΕΥ͂ΚΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙ͂Ν. 

155. ἼΑκτια. [Πδιρ. -. υ.]} 

156, ἀλιμενία (τῶν τόπων). [Απιἰἰαιἰοἰδία ἴῃ ΒΕΚΚ. 

Ἀπεοά. γ8, 18; οὐ. Ῥοϊϊυς 1. τοι. 
Ι57. τὸ μὲν οὖν τῶν ἐλαυνόντων πλῆθος καὶ τὸν τοῦ 

ῥοθίου ψόφον καὶ τὸ μέγεθος τοῦ σκάφους ἐκπεπληγμένοι 

δεινῶς ἦσαν. [ϑυϊά. 11. 2, Ρ. 622; εΓ Ηδτρ. «5.Ὁ. ῥόθιον. 

[ 

ὺ 
Ι 

ὑ  κ .“«“Ἀ... ἐς τὐλιδμνα. οὐ δοοάι δ ναι ων Δι δννω ἃ 



ΝΠ ΟΝ ΑΤΙΟΝΙΒΥΘ ΠΕΡΕΝΌΙΤΙΘΒ 

ΓῚῚ. ΠΡῸΣ ΠΟΛΥΕΥΚΤΟΝ. 

(Ὠ151 δδάθπηι δἰ οὐὰ ΟΥ. 1.1. 

158, Κυδαντίδης. [ΗδΙΡ. “5. υ.] 
159. εἰσὶ γὰρ ἐν τῇ συμμορίᾳ ἑκάστῃ ἴε ἄνδρες. 

[ΗδτρΡ. “. ". συμμορία. 

Εν ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΠΥΡΡΑΝΔΡΟΥ ΚΛΗΡΟΥ͂. 

(δ᾽ νοῦθα οοάϊοσιπη ΗΑΓΡΟΟΓδ οἶα γοοίο οηθη ἀανογιηὶ βαϊίογεβ.) 

Ιόο. κακώσεως. (ὅτι ἐξῆν καὶ παντὶ τῷ βουλομένῳ 
᾽ , Ν ΄“ 5 7 “- 

γράφεσθαι κακώσεως γονέων καὶ ταῖς ἐπικλήροις βοηθεῖν 

δηλοῦται ἐν τῷ προειρημένῳ λόγῳ ὙὝπερείδου). [Ἡ τΡ. 5....} 

ν. ΡΟΔΙΑΚΟΣ. 

ι6τ, προέπεσον (Ξε προπετῶς ἐποίησαν). [ῬΊΠοἰτι5 5. τ΄, 

Ὁ Απεαιοςῖ4 ἰη Βεκῖς, Αἰ μδοά. 112, το.] 

ΤΥ, ὙΠῈΡ ΣΙΜΜΙΟῪ ΠΡῸΣ ΠΎΘΕΑΝ ΚΑΙ ΛΥΚΟΥ͂ΡΓΟΝ. 

162. ἐπιχειροτονία. [Ἡδτρ. “5. ν.]} 

ΠΥ11. ΣΥΝΗΓΟΡΙΚΟΣ. 

163, πράτην. [ῬΟΙΙῸΧ [{|. 12.5.] 

ΕΥῚΠ. ΠΡῸΣ ΤΙΜΑΝΔΡΑΝ. 

164. καταλειφθέντων γὰρ τούτων, δυοῖν ἀδελφοῖν καὶ 

δυοῖν ἀδελφαῖν, ὀρφανῶν καὶ πρὸς πατρὸς καὶ πρὸς μητρὸς 
καὶ παιδαρίων. [υἱά. 1Ϊ. 2, Ρ. 157, 10.]} 

τόρ. (καθάπερ ὁ τῆς Τιμάνδρας κατηγορῶν ὡς πεπορνη- 
κυίας τὴν λεκανίδα καὶ τοὺς ὀβολοὺς καὶ τὴν ψίαθον καὶ 
πολλήν τινα τοιαύτην δυσφημίαν ἑταιρῶν κατήρασε τοῦ 

δικαστηρίου). [Τ)επγείγπι5 περὶ ἙἙρμηνείας, ς. 3202 (412 

Χ. 124).] 

το Νεγθα Ηδυροογδ ]οπἰ5 πη ςοαά. ΠΟΒΙΓΙΒ5 δες βαηΐ : Λυσίας ἔν τε 
τῷ περὶ τοῦ Ἡγησάνδρου κλήρου. καὶ ἐν τῷ ὑπὲρ τοῦ Πυρράνδρου κλήρου. 

Ομ] διΐεπὶ ἴῃ οἰδιβια ΡΓΟΧΙΠπΊα τοῦ προειρημένου λόγου Ὑπερείδοι 
τηθηΐίο ἢδξ, βιβρι δε δι βαἀϊΐογοβ ἴῃ νερὸ ὑπὲρ ποίπεη Ὑπερείδου 
Ιαΐεγε τόᾳ καταλλαχθέντων οοαά.. σοτῖ. Β ιός Ημεῖὶς ογϑίϊοηὶ 
{γῖθυι ΗἩ επβίθγμιι5 



(ΟἸΤΑΤΙΟΝΕΘ 

ΕΝ, ΠΕΡῚ ΤῊΣ ΦΥΛΑΚΗΣ ΤῺΝ ΤΡΙΗΡΩΝ. 

1606, κομιστικὰ πλοῖα (ἐν οἷς ἐκόμιῶν οἱ Τυρρηνοὶ τὰ 
ληφθέντα λάφυρα). [ΗζτΡ. “. ν.} 

"67, προβόλιον (εἶδος δόρατος, ᾧ χρῶνται οἱ κυνηγέται 
πρὸς τὴν τῶν συῶν θήραν. Ὕπ. τροπικῶς ἐκ μεταφορᾶς 
ἐχρήσατο τῷ ὀνόματι). [ΗΔτΡ. ς. .} 

Χ., ΠΡΟΣ ΥὙΓΙΑΙΝΟΝΤΑ. 

168, ἕνη καὶ νξέα. [Ηδτρ. 5. υ.] 
ιθ0. θέσθαι (-- ὑποθήκην λαβεῖν). [ΠἴΡ. “5. υ.]} 

υΧ1. ὙΠῈΡ ΦΟΡΜΙΣΙΟΥ͂. 

0, Πανδιονίς (φυλή, κληθεῖσα ἀπὸ Πανδίονος τοῦ 

᾿Εριχθονίου). [Ηδτρ. 5. Φ..]} 

{Χ1. ὙΠῈΡ ΦΡΥΝΗΣ. 

171. διειλεγμένος εἰμί. [ῬὈῬο]Ἰχ ν. 94.1 (Ὑπερείδης 

ὡμιληκὼς καὶ Φρύνῃ τῇ ἑταίρᾳ ἀσεβεῖν κρινομένῃ συν- 
’ δια Ν “ . 5 “Ὁ “ ’ “ 

εξητάσθη. αὐτὸς γὰρ τοῦτο ἐν ἀρχῇ τοῦ λόγου δηλοῖ). 

[Ρβϑιάο- Ρ Ια. Κ11.ὄ Χ Ογαΐ. Ρ. 840 Ἐ.ὕ]} 
172, (Ὑπ. ἐν τῷ ὑπὲρ Φρ., ἐξισάζοντος ὅτι αὐτός τε καὶ 

Εὐθίας ὡμιληκότες ἦσαν τῇ Φρύνῃ . .. εὑρών τινα διαφορὰν 
5 , Ν “ “- 7 :] Ν “ἷ ’ “5 Ν Ν 

ἐξέφυγε τὸ ἐξισᾶζον φήσας)" οὐ γὰρ ὅμοιόν ἐστι τὸν μὲν 

ὅπως σωθήσεται ἐκ παντὸς τρόπου (ζητεῖν, τὸν δὲ ὅπως 

ἀπολέσει. [ϑυτίαηιϑ δα Ηούπιορ. ἵν. Ρ. 119 Ν412.]} 
΄, , Ρ. ΦΙ “ }] , ξ ὧὡς “ 

173. τί γάρ ἐστιν αἰτία αὕτη, εἰ Γαντάλῳ ὑπὲρ τῆς 

κεφαλῆς λίθος κρέμαται ; [ΑἸεχ. ἐσ σελεηι. νὶϊ.. Ὁ. 458 
Νν 412.] 

5 ’,’ «ς ΑΝ, 5" ’ 

174. ἀνεπόπτευτος (-- ὁ μὴ ἐποπτεύσας). [ΗΔΓΡ. 5. ῳ.} 

175. ἐπωπτευκότων. [ΠΔ1Ὁ. 5. υ.} 
176. Εὐθίας (τῶν ἐπὶ συκοφαντίᾳ διαβεβλημένων ἢν). 

[Ηδγρ. 5. υ.]} 

166 Τυρρηνοὶ ΒοΕΟΚἢ ; τύραννοι σοαά. 171 ὡμιληκὼς καὶ ΒιεςοΠε- 
Ιοῦ : ὡς εἰκὸς δὲ καὶ δίκῃ σοάά. [72 ἀπολέσειεν ςοἕά., σοτΓ. Ν Α]Ζ 

΄--- νιν νων σδδοιοις 

ΨΨΝΔἉ 



ΠΝ  ΟΚΑΤΙΥΘΝΙΒΥΘ. ΡΕΡΕΕΚΌΙΤΙΘ 

177. ἰσοδαίτης (ξενικός τις δαίμων, ᾧ τὰ δημώδη γύναια 

καὶ μὴ πάνυ σπουδαῖα ἐτέλει. [ΗΔ1Ὁ. “. υ.} 

178, (ὁ δὲ Ὕπ. συναγορεύων τῇ Φρύνῃ, ὡς οὐδὲν ἤνυε 

λέγων ἐπίδοξοί τε ἦσαν οἱ δικασταὶ καταψηφιούμενοι, παρα- 

γαγὼν αὐτὴν εἰς τοὐμφανὲς καὶ περιρρήξας τοὺς χιτωνίσκους, 
γυμνά τε τὰ στέρνα ποιήσας, τοὺς ἐπιλογικοὺς οἴκτους ἐκ 

τῆς ὄψεως αὐτῆς ἐπερρητόρευσε δεισιδαιμονῆσαί τ᾽ ἐποίησε 

τοὺς δικαστὰς (καὶ) τὴν ὑποφῆτιν καὶ ζάκορον ᾿Αφροδίτης 

ἐλέῳ χαρισαμένους μὴ ἀποκτεῖναι). [Α.ἢ. ΧΗ. ρ. 590 Ε.ὕ] 

179. Βαδίηρσίοῃ, αι6ΠΊ ϑεσιέιι5 αϑὲ Β]αβϑίιβ, νεῦρα 

εχ ΑἸς! ρῇῆγοῃβα (1. 22) οἰζαΐ, Ζι! ρΡ6Ὲ 4146 εχ ἤδο ογδίίομε 
ἀεγίναϊα 5ἰπί : αἴτησόν τι παρ᾽ αὐτοῦ (τε. Ἐπ Πα), καὶ 

ὄψει σεαυτὴν ἢ τὰ νεώρια ἐμπεπρηκυῖαν ἢ τοὺς νόμους 
καταλύουσαν. 

ι8ο, Οὐ {ΠΠ|Π4η1|5. (1. 5, 61) οἰϊαξ αριιὰ Μαεβϑα απ, 

 Ππὸπῦ οἵαίίομεπι 1,Δἰ1η6 νεγϊξ (26. Χ. 5, 2), νείθα 

“Βεπηε {εοϊς Εὐτῃϊα. 

ΧΙ» ΠὙΧΙΚν. ὙΠῈΡ ΧΑΙΡΕΦΙΛΟΥ͂ ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΤΑΡΙΧΟΥ͂Σ, ΛΟΓΟῚ 8. 

ιϑ81, ἀφεὶς τὴν ὑπέραν τὸν πόδα διώκει (παροιμία ἐπὶ 

τῶν παριέντων τὰ σπουδαιότερα καὶ περὶ τὰ φαῦλα διατρι- 
’ 5 ’ὔἤ; 

βόντων).. [δ ΓΡ. 5. υ. ἀφείς.] 

182. καὶ τῆς Πυκνὸς τοσοῦτον εὑρισκούσης. [ἩΥΡ. 5.Ὁ. 

Πυκνί.} 

188. (τοσαύτην δ᾽ ᾿Αθηναῖοι σπουδὴν ἐποιοῦντο περὶ τὸ 
, «ς Ν ᾿ 5 Ν 7 ΄“ 

τάριχος, ὡς καὶ πολίτας ἀναγράψαι τοὺς Χαιρεφίλου τοῦ 

ταριχοπώλου υἱούς. μνημονεύει αὐτῶν καὶ Ὑπ.). [ΑἸΠΕΩ. 

111, Ρ. 120 Α.] 
184. μετὰ ταῦτα ὕστερον ἦλθον ἀναθησόμενοι τὸ τάριχος. 

[Ῥτιβοίαηιβ χν]. ᾧ τό9.] 
185. ᾿Ακτή (ἐπιθαλαττίδιός τις μοῖρα τῆς ᾿Αττικῆς)" 

ΓΕΙΆΤΡ. -. ν.] 

18 καὶ «4. ὅδιρρΡε χαρισαμένους] χρησα 
1853 Πνυκὸς σο66. εὑρισκούσης) εὖρος ἐχούσ 
Ὀοῦτγεαε 

81. Μιομαει 8 

οοιιεοςξ 

Βοος 

ιΙΡεΕλΑν 



(ἸΤΑΤΙΟΝΕΘ 

ι86, ἐξαίρεσις (λιμένος μέρος, ὅπου τὰ φορτία ἐξαι- 
ρεῖται.. Τίοπη δεῖγμα (ἀπὸ τοῦ δείγματα τῶν ἀγωγίμων 
τοῖς ὠνητιῶσι δίδοσθαι). ΓΡοΟΪχ ἰχ. 44.} 

187. καταχειροτονία. [ΗδτΡ. 5. υ. 
ιδ8, κεστρῖνοι. [ΠΔτΡ. 5. υ.} 

, ᾿ ’ Ἰκῶ , -  υν 
180, ναύκληρος (οὐ μόνον ὡς ἢ συνήθεια χρῆται τῳ ονο- 

ματι, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τοῦ μεμισθωμένου ἐπὶ τῷ τὰ ἐνοίκια 
" , δ ᾿ “ἢ Ἄ ᾽, 
ἐκλέγειν ἢ οἰκίας ἢ συνοικίας). [ΗδτρΡ. 5. .} 

ι990, Παλληνεύς. [ΗδτΡ. 5. υ.} 
ΙΟῚ, προμετρητάς. [ΗδτΡ. ὅ. ψ.]} 

χν. ΠΡῸΣ ΧΑΡΗΤᾺ ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟΣ. 

192. ἐπεὶ δὲ ἐνεγράφην ἐγὼ καὶ ὁ νόμος ἀπέδωκε τὴν 
Ν “ ’ ΦὌ ’, ἃ , , 

κομιδὴν τῶν καταλειφθέντων τῇ μητρί, ὃς κελεύει κυρίους 

εἶναι τῆς ἐπικλήρου καὶ τῆς οὐσίας ἁπάσης τοὺς παῖδας, 
ἐπειδὰν ἐπιδιετὲς ἡβῶσιν. [Ηδτρ. “5. νυ. ἐπιδιετὲς ἡ βῆσαι.] 

193. ἀποδόμενος (-- ὑποθείς). [ῬΟΪ]Χ νι. 142.} 

,ΧΥῚ. ΧΙΑΚΟΣ. 

194. (ὁ Ὑπ. ἐν τῷ Χιακῷ ὅτι Χῖοι ηὔχοντο ᾿Αθηναίοις 
δεδήλωκεν). [ὅ5΄.Πο]. Ατ. “4. 88ο.] 

Ῥγαείθεγεα Β]αβϑίιβ ποπλίηα οὐαί οηιπ αἤεγί κατὰ 
Διοπείθους, περὶ τῶν στρατηγῶν, περὶ τῶν τριήρων, κατὰ 

Φιλοκράτους εἰσαγγελία, ὑπὲρ Χάρητος περὶ τοῦ ἐπὶ Ταινάρῳ 

ξενικοῦ, ἀξ αυἰθυ5 σοηίεγεηα εϑί ρβειάο- ΡΙ υξαγοῃΐ 

να Ηνρειϊ5. (Χ11. Χ Ογαΐί. Ρ. 848 Ῥ, Ε) εἰ ογαίϊο 

Ρίὸ ΕΧΟΠΙΡΡΟ ᾧ 29 ; 564 πιΠΔ ογδί ΟΠ 685 ἰδία ἘΠῚ] 18 ΠῚ 

βορίδθ ἊἼχϑίογίηΐ, 'ρ56 [αίδίαγ ἱποθγίιΠΊ 6556. 

ΕΞ ΑΔΗΛΩΝ ΛΟΓΩΝ. 

105. ἃ δ᾽ ἐστὶ; ἀφανῆ, ἀνάγκη τοὺς διδάσκοντας 

τεκμηρίοις καὶ τοῖς εἰκόσι ζητεῖν. [(Ἰεπη. ΑἸΕχ. «5 Ζγο,Ρι. 

νί. 0]. 242, ΜΊρηεα.] 

192 παῖδας] ἄπαιδας σοαά., σοΟΥΓ, 4] 6 5115 194 ἐν τῷ Χιακῷ; ἐν 
τῷ χαλκῷ ςοαά,, σοττ. ΒΟΕΟΚΗ 

Ν᾿ δγω.. 

μουν  Ὑμεμ τὕὔὐτὔὕψνοΟ  «ὶΑΨ νῸ----ς.- 



ΝΠ ΓΟΝΑΤΙΟΝΙΒΥΝΒΘ ὈΕΡΕΚΌΏΌΙΤΙΘ 

196, Χαρακτὴρ οὐδεὶς ἔπεστιν ἐπὶ τοῦ προσώπου τῆς 

διανοίας τοῖς ἀνθρώποις. [(]εῖη. ΑἸεχ. «572γὁ71. νὶ. 
ςο]. 232 Μίρῃηε.] 

197. Τῷ μὲν τοίνυν Διί, ὦ ἄνδρες δικασταί, ἡ ἐπωνυμία 
“ Ὁ ’ ,ὔ ᾿ς Ν Ν 5 γέγονε τοῦ ἐλευθέριον προσαγορεύεσθαι διὰ τὸ τοὺς ἐξελευ- 

θέρους τὴν στοὰν οἰκοδομῆσαι τὴν πλησίον αὐτοῦι. [ΠδτρΡ. 

σι. ᾿Ελευθέριος Ζεύς.] 

1908. ᾿Εγὼ δὲ οὔτε δᾳδούχου θυγατέρα ἔχω οὔτε ἵἱερο- 
ὃ ς ! φάντους [ΗδτΓΡ. “5. ν᾿. ἱεροφάντης. 

199. (᾿Αλλὰ καὶ κόρη νόμισμα παρ᾽ ᾿Αθηναίοις ἦν, ὡς 
Ὑπ. φησίν, τῷ παιδίῳ τῆς ἐν Βραυρῶνι ἱερείας τῶν ἀνα- 

ι ι ᾿ 

θημάτων τι λαβόντι παραβληθῆναι λέγων ἐπὶ πείρᾳ συνέ- 

σεως κόρην καὶ τετράδραχμον, κἀπειδὴ τὸ τετράδραχμον 

εἵλετο, δόξαι διακρίνειν ἤδη τὸ κέρδος δύνασθαι). [Ῥο]]Χ 
ΠΕ λΆ.} 

20ο. Κρεμάσας ἐκ τοῦ κίονος ἐξέδειρεν, ὅθεν καὶ μωλώ- 

πων ἔτι νῦν τὸ δέρμα μεστὸν ἔχει. [ΟΙ]Χ {{|. 79.] 
201. Καὶ τῷ σκέλει με ἠρέμα ἔκρουσεν. [Απίΐαίι. ἴῃ 

Βεϊῖς, “πϑοα, τοι, 24.] 
202. Καὶ ἐμοὶ μὲν συμβάσης ἀρρωστίας καὶ ὑπομο- 

σθείσης ταύτης τῆς γραφῆς ἀνεβλήθη ὁ ἀγών. [56Πο]. ΑΥ, 
ῬΜΩ. 745.} 

203. (Ὑπ. ὁ ῥήτωρ ἔφησε, τὴν ἀγωνίαν τοῦ λέγει» 

πέδην εἶναι). [510}. ἔογ. ὃ, τ6 
204. ᾿Αρχομένων δεῖ τῶν ἀδικημάτων ἐμφράττειν τὰς 

ὁδούς: ὅταν δ᾽ ἅπαξ ῥιζωθῇ κακία καὶ παλαιὰ γένηται, 

καθάπερ σύντροφος ἀρρωστία, χαλεπὸ αὐτὴν κατασβέσαι. 
[5ῖ1ο0Ὁ. 2 ων. 46, 64.] 

205. Δεῖ τὴν ἐκ τῆς οἰκίας ἐκπορευομένην ἐν τοιαύτῃ 

καταστάσει εἷναι τῆς ἡλικίας, ὥστε τοὺς ἀπαντῶντας πυνθά- 

νεσθαι, μὴ τίνος ἐστὶ γυνή, ἀλλὰ τίνος μήτηρ. [ϑῖον. “ον. 

74, 33.} 
2ού. Τοὺς μὲν πρὸς τὸν ἄνδρα τὸν ἑαυτῆς γυναικὶ καλλω- 

πισμοὺς ὅπως βούλοιτο χρὴ γίγνεσθαι: τοὺς μέντοι περὶ 

ΗΥΡ. 6 



(ΟἸΤΑΤΙΟΝΕΒ 

τὰς ἐξόδους, οὐκέτι πρὸς τὸν ἄνδρα, ἀλλὰ πρὸς τοὺς ἑτέρους 

(γιγνομένους), φοβητέον. [510Ὁ. 7107. 74, 44.} 

207. (Ὑπ. ὁ ῥήτωρ ἔφη μὴ δύνασθαι καλῶς ζῆν, μὴ 
μαθὼν τὰ καλὰ τὰ ἐν τῷ βίῳ. [51ο00. “ῥεηνε, Πογεη. 
Ρ. 41 (αἰϑίοτα 

208. Δεῖ τὸν ἀγαθὸν ἐπιδείκνυσθαι ἐν μὲν τοῖς λόγοις 
ἃ φρονεῖ, ἐν δὲ τοῖς ἔργοις ἃ ποιεῖ. [Μαχ. (οηΐ, 7 δεΐ 

(ολ»17)2242165, 60]. 720 Μίρῃς.7 
209. (κακῶν ἀνθρώπων φεύγειν φιλίαν καὶ ἀγαθῶν 

ἔχθραν). [Βανηοθη «δογζ, σοί. τ. 243. 
210. Διὰ δύο προφάσεις τῶν ἀδικημάτων ἅνθρωποι 

ἀπέχονται, ἢ διὰ φόβον ἢ διὰ αἰσχύνην. [Μᾶχ. (οπί. 

1 οεἱ ((ο7)1711., (0]. 752. Μίρῃα.] 
211. πάντων ἀπαιδευτότατον τὸ λοιδορεῖν. [ίοην5. 

Απίΐοςῃ. 2152. 79.} 
212. (Ὑπ. ὁ ῥήτωρ ἠξίου σκοπεῖν ᾿Αθηναίους μὴ μόνον 

εἰ πικρός ἐστιν, ἀλλ᾽ εἰ προῖκα πικρός). [ῬὈ]ι. 2707. 
Ρ. 6γ8.] 

213. ΘΠη16 ἢος «ἃ ἱπαϊοῖθιι5 ποβίγα νοϊαηίαΐε, πε- 

ΠΊΪΠΘ ΠῚ 1ΠΠ ργορίογοηι σορηδίῃπ) πα πῇ ἰς [1556 ; σοηςσο- 

αἴ Πγ115 οὔῆοία ἰπα ἴῃ ΠΠπ|πὶ ποπ ἢ 1114 Ἔχ ϑυ {586 ; βε ρεηαϊα 

νῸ5 πᾶ [δοῖβϑϑε δἰ φιιατηάίι ποπιο περαΐ: β8εᾷ αυἱά 

σοηΐγα ἰεϑίαπιθηΐιπὶ) αἰςῖβ, π΄ πὸ βορίι5 ᾿ἷσ δϑί 

[καῖ Τ1.πρ. 1. 19.] 
214. ΝΟἢ ΘΠΪΠῚ 5ἰΠ|1}|6 εϑί νίνεις ἴπ δεάπδ οἰνϊζαΐα, 

ὉΔῚ [5 Ἰερσίθιι5 να]θαί, εἰ ἀδνθηΐίγα 5810 τπῖϊ5 ἔν τΆ ΠΗ] 

ἱΠΊΡΟΥ1Π1, ἘΠῚ βίη σι] αγ 15 ΠΡΟ ἀοπηϊπεΐιγ, 564 πΠδοθ556 

οϑὲ πὶ ἰοσιθιιβ {τοζαγη πηοπηίη 5556. ΠΠΡογίαἑβ, δὰς ὉΠΠῚΒ 

Ῥοζεϑίδίι ἐγαάίειπι σαοιἀϊαηδπὶ σοτηπηδηΐδ βουν ἡ 61. 

[Κπ|. Τρ, 11. 4.] 
215. Οιἰά 51 ἰηάεπὶ {πάσα ἡδίπγα ἤδης Οϑι58 ΠῚ 

ΔΟΘΓΘΠΊ5, 486 ἴα αἰνίϑι {νΊ 16 πὶ εἰ πη ΠΕ ὈΓα ΠῚ Ρετ- 

506 γιγνομένους δα. Ναιιοκ 2090 Ροϑβέ φεύγειν αἀ4. δεῖν ΕἼΣ 
215 νιτ]δπὶ εἰ 7,15. ΕΠ ΠΚΕη 

ἐμ, 



ἜΞΘΒΑΝ 

ὍΣ ἘΔ π 

ΠΝ ΟΝΚΆΑΤΙΟΝΙΒΥΘ ΕΡΕΝΌΙΤΙΘ 

50ΠΔ ΠΊ, τι 511|ΠῚ σα! 4116 ΟΡτΙ5 αἴπια οἤποίτπη) απ τ Ρτογοί, 

εἴ ἐερὸ ἤπιης οβίεηάδγαπη Πλ}]} 16 ΓΙ τἰζα] 6586 5110 σούΡού6 

ΑὈυιϑι 1}: ΠΟΠΠ6 να Παπηοη 58 τὴς δα πη Γαγθίαγ, δ᾽ 41||5- 

4114 ΠΔ| ΠΟῚ σ δι 55: ΠῚῚ1ΠῚ ΠΊΠΠ115 ΔΥ ΓΓΑΥΘΓΠ, νΊΓ1ΠῚ 56 

ηδίιπΠ), 5.84 ἀδρίαναΐο δίας Ῥαηθἤοῖο 1 ΠΕ] 6 ΓΕ ΠῚ 

σοηνοῖίειε ριορείαβδει ἢ [πῖ. Τρ. 1. 6.] 
216. ΝΑ] ΠΟΠΊΪΠΪ5Β. ἀναιΐ ἴηι αϑοί! τπῖΠ ἴηι 

ἰά6τη ν]{{ππ| δϑί : αἴθυια ΘηΪΠΊ πΘβοῖς τ], αἴ π6 πἰγίατια 

Ρεσιηΐα ἀςδάδοου! εϑί. Οὐαί πλοῦϊζο τἰτῖ πε ραγὶ ροξηᾷ 

ἘΠΙοΙΠΠίυ, αἰῖ05 Ραγαῦ ποὴ ἄδοεῖ ἤρεσε. [ΕπΟῈὝὶ.Ψὕ 
Εν. ἢ, 0.] 

217. (ορῖϑ π|6 ἰπἰπγ86 ἴπ86 σαιιϑαπ ργοίειτε ἢ ΝΙΠΠ] 

ΑΟ5; πο ἴσα). 64 ᾿ρϑ1:1πῚ [δ πΊριι5 Θα ΠῚ ραϊ(αδίδοϊοί. 

Επτπρ Τρ. ᾿ἰ. 1τ.] 
218. 506] ΘρῸ [8Π1], Ππ6]σ 65, ΘΠ ΠΊΠΠ ΠῚ ἐς ΙΘρῚ [ΠῚ11ΠΊ; 

4ιοα ἜΧροϑια, ποθ οαιιθδε [15 ΟΠΊΪ το ; νοῦῖ5 αιιοά 

ΔΩ] 1551 Π|1π| ν! ἀδαίιν τ σοηδί![παι15 Ραγπλ το. Νοη 

ΘηΪΠῚ νεῖσοῦ Π1Π1η, ΕἰΔ ΠΊΘΙ δ ἤονππὶ νος. ᾿πϑι1{π|Ή6η- 

ἀπη1, ΠΡεηΐεν 14 αιοα ροβίαϊο ργορίει α{{ΠΠ|αΐεπ σοιη- 

τῆι η15 σοηβιείπἸηἷ5 βεαπαηλτηϊ. [1λπ||. Τρ. 11. 17.} 
219. Δοκεῖς γὰρ αὐτὸν εἰπεῖν; [Ἡ οὐ ΐδηιϊ5 π. σχημ. 

ν ἢ. 598 ΔΝ 41Ζ.] 
2198. Παραπέμπει γὰρ ἡμᾶς ἡ ἐλπίς: αὕτη δὲ ἀτυ- 

χούντων ἐστὶν ἐφόδιον. [Η εγοάΐαη. π. σχημ. νἱϊΐ ὅοι 

Νν412.] 
220. ἄγειν (ΞΞ ἔχειν. [ΒεΚΚ. “4ππ:δε(΄. 335, 24.] 
221. τὸν ἀγήρατον χρόνον. [ῬΟΪ]ῸΧ [Ϊ. 14.] 

222. Αἰγιλιεύς. [Ἡδτζρ. “. ν.]} 
223. αἰσχροκερδεῖν. [ῬΟΙΠΧ {{|. 112.] 

224. ἀλφιτεῖς (Ξεοἱ τὰ ἄλφιτα ποιοῦντες). [ΒΕΚΚ. 
“ποεά. 481, 7.] 

οιοαὰ Ἦδης ϑβεπίεμπίϊδιη Ηνρογίἀϊ {ἰγρς Β, Ρτγορίθυ Ἰοοαοπιι ΠῚ 

5 τἰ Πἰπι πα πὶ, αιιοά νὶχ 58.15 ἤσγπηατ ἀγριιπηθηίιπι ν᾿ ἀθίαΓ 5221 ου- 

ἰα556 εχ ογαϊίοης Γὰπεργὶ (16 ΘΔΙΡΡΕ) ; εἴ, οΥ. νὶ. 42. 
Θὲ 



230. 
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. ἀλφίτια. [ὕῬο]ΠπχΧ νὶ. 47. 
. ἀναισχύντημα. [Ῥο]ΠΧ νὶ. 18.4.7 

. ἀνδραπόδια. [ῬΟΙ]ὰΧ {{]. 77.} 
. ἀνδριζόμενοι. [ῬΟ]]Χ 11. 20. 
. ἀντέχει (Ξε ἀντιλαμβάνει). [Β6ΚΚ. “ πσεά. 408,1. 
. ἀποκεκαρμένος. [ῬΟΙΠὰΧ [ἰ. 43.} 
. ἀπροβούλευτα καὶ ἀπρόγραφα. [ῬοΪ]τΧ νί. 144. 
. ἀφώρισεν. [ῬΟΙΙῈΧ ᾿ἴΧ. 1.57.]} 
. γηροβοσκόν. [ῬοΟΙΠΧ 1Ϊ. 14.]} 

. δικογράφος. [ῬῪΟΙΪ᾿ὰΝ νι ]!. 24.} 

. δουλίς. [ῬοΙ]ΪῸΧ 1. γ74.} 
.« Δρακοντίδης (εἷς τῶν Δ). [ΗδτΡ. 5... 

. ᾿Ἑκατομβαιών. [Ἡδτρ. 5. Ὁ.} 

. ἐξεδιώχθη. [Ῥο]Πχ νη]. 70.] 

(ἴδιον δὲ Ὑπερείδου τὸ καὶ ταῖς λέξεσιν ἀφει- 
δέστερόν πως καὶ ἀμελέστερον χρῆσθαι ὥσπερ ὅταν 

“μονώτατος ᾿ λέγη καὶ “ γαλεάγρα ᾿ καὶ “Ἔἐκκοκκύζειν ̓  καὶ μ 5 γ1) . γρ 

᾿ ἐστηλοκόπηται ᾿ καὶ “" ἐπήβολος ᾿ καὶ ὅσα τοιαῦτα). [Πει- 
ΠΊΟΡΘΏ. 111. ἢ. 482 Δ 412.] 

240, ἔμμηνοι δίκα. [Ηδ:Ὁ. “5. Ὁ.} 

. κατηγόρησεν ἐνδόσιμα. [ῬΟΙΙΧ νῆ!. 143.] 

. ἐπιβασίαν τῇ δίκη. [ῬοΟΙ]ὰΧ 11. 2οο.] 

243. ἐπισυκοφαντεῖν. [ῬοΪ᾿πχ νὴ]. 41.} 
244. εὐημερήσαντος. [ῬΠοί. ϑυ]ά. “5. ψ. εὐημερία. 

248. ζγομαχεῖ (Ξεστασιάζει. [ῬΡΙΒοΐ. 514. 5...] 

246. κακηγορῆσαι. [ῬΟΙΙῸΧ νή!!. 8ο.] 
241. κακολογία. [ῬοΪ]πχ 11. 110.] 

248. κακοπράγμων. [ῬΟΙΙῸΧ ἰἱν. 46, νὶ. 169.] 
249. τὰ ὄντα καταβέβρωκεν. [ῬοΙΠΧ νἱ. 39.]} 

250. καττύεσθαι. [ῬΠΟΙ. “5. «.]} 
251. ἐπὶ κεφαλὴν σπεύδειν. [ῬΟΙΪΙῸΧ ἰΪ. 42.] 

2582. Κρόνος (-Ξ- μωρός). [Απιίαζείς. ἴῃ ΒεκΙκ. ““πϑεα. 

ρυ τος, 7]. 
253. κώδεια, [Η817Ὁ}. 5. ν.] 



Τί. 
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284. μεσεγγυήματα. [ῬΟΙΪΠΧ νἱΠ]. 48. 
258. μικρολόγον (τὸν εἰς ἀργύριον ἀνελεύθερον). [ῬΟΙΠΧ 
1523.} 
2586. ξενοτροφία. [ῬΟΙΪ]τχ {{|. 59. 
257. ὀρθὴν δ᾽ ἐντυγχάνει (ἀντὶ τοῦ εὐθύς). [ῬΠοί. 

ΒΌΪα. ς: Ὁ. 

δὃῚ 

258. ὠφθαλμίασε (ΞΞ ἐπεθύμησεν) [ῬοΪ ΠΧ 11. 62. 
259. ὀψαρτυτής. [Ὀο]]πΧ νί. 47.} 
260. παρεχείμασεν. [ῬὈῬΠοί. ς“. ν. παραχειμάζοντι. 
261. τοῦ παροδίου τοίχου. [ὈῬΟΙ]ῸΧ νῖ]. 121. 
262. πελαγίζειν. [Απείαζιίς. ἴῃ ΒΕΚΙΚ. “πιεραι, 111, 

2638. περιδῦσαι (ΞΞ περιλωπίσαι).. [ῬΟΙΠΧ ν|!. 44.} 

264. λείαν περιεσύραντο. [ῬΟ]]ιχ 1. τό2.] 

205. πιθάκνιον. [Ῥο]ΙΧ νὶ. 14.] 

266. πολυπληθίας [ῬΟΙΙΧ ἰν. 162.] 

267. πολυφίλοις. [ῬΟΙΪΙΧ {{|. 62.] 
208. πομπεία. [ατερ. (ΟοΥηίῃ. δα Ἠείμπιορ. νΐ. 

Ετετὸ ΚΝ 812. 
26ῳ. προσμετροῦντας. [ὈοΪ]πχ ἱν. τ66.] 

270. πωλητήριον (ΞΞ τὸ πρατήριον). [ῬΠοΙ. 5ι14. ς. ν.] 

271. σηκώματα. [ῬοΪ]πχ ἰν. Ἐ72:] 

2718. σιτομέτραι. [ῬοΙΪΙαΧ νἱϊ. 18.] 
272. συγκαταδουλώσασθαι εἰ ὁμόδουλον. [ῬοΟ]ΠΧ ΠῚ. 
54.} 
273. τοκίζεται αὐτῷ ἀργύριον. [Ῥο]]Χ [1]. 8ὃ5.]} 
274. φιλοτησία (ΞΞ- ἡ κύλιξ ἣν κατὰ φιλίαν τοῖς φίλοις 

προὔπινον). [ἢ ΔΤ. “5. υ.] 
275. οἱ δὲ φρονηματισθέντες ὑπὸ τῶν δεδηλωμένων 

ἕτοιμοι ἦσαν. [ϑιυϊά. ς. υ. φρονηματισθῆναι.] 

2716. λόγου χάριν. [ῬΠΟοΙ. “. Ὁ.] 



ΕΚΑσΟΜΕΝΤΑ ὮΝΒΙΑ 

ῬαργτιπῚ οχ ΟΧΥΎνΠΟΠΟ πιππιεῖο 682 5ἰρπαίιγη 

Η νΡροτίαι ἀπθιζαηΐον {ταῖς οαἀϊΐογεβ ατθηίε!]! αἴαιια 
Ηπηΐ. 

Ἐν ῶ; ταῖς δημοκρ[ατίαις οἱ] 

νόμοι πάντων εἰσὶ τῶν] 

ἐν τῇ πόλε[ι κύ ὶ] ἢ ριοι, καὶ 
[ὑ]μῶν ἕκαστος, τοὺς νό]- 
ΤΥ ΒΡΘΜΌ ὙΠ πο τ. 

«ἰ οὐδέ! αν ΝΣ 

Ἐ, Ἰ δημ!.] 

ΕΝ εἰσ]αγγελία! 

ω Σ ϑένὰ Ἰγίγνε[ 

Ἐφ ξ νΑ δς Ἰ τούτων [ 
9 Ν ’ 7 

αὐτὸς νόμον θήσειν 

καὶ παύσειν τοὺς ἐν 
“- ᾽ὔ ε ᾿ 

τοῖς δικαστηρίοις ῥ[ᾳ] 

δίως ἀποφεύγουΪτας]. 

[.} δὲ μὴν ἜΣ. Τῶν ὦ] 

ἄνδρες ᾿Α[θηναῖοι. 

Ουπὶ 5. νεῦρθῖ5 ϑιηηνὶν οοηΐετέ Ηνρ. ἱν. 5, ἐν 
δημοκρατίᾳ κύριοι οἱ νόμοι ἔσονται, καὶ αἱ εἰσαγγελίαι 

Ν. δ' ΄ Ν Ν ’ }] ’ὔ ᾿ Ν ὃ 

καὶ αἱ ἄλλαι κρίσεις κατὰ τοὺς νόμους εἰσίασιν εἰς τὸ δικα- 

στήριον. δες διιΐεηι βϑηζεηίία αι851] ἰοσι5 ΠΟΙ ΠΊΠΙΏ 15 

δϑί, πες ἄς διυςΐζοία σογίππι ἀδἱ Πα! οἰ πη. 



ΙΝΌΕΧ ΝΟΜΙΝΝΜ 

᾿Αγασικλῆς ΙΝ 3. 
᾿Αγνωνίδης Ν᾽ ςο]. 40. 
᾿Αθηνογένης [Π1 ραδδίτη,οΥ. ἀερεγά. 

ἢ: 
Αἰγηίς ΙΝ τ2. 
᾿Ακαδήμεια Ν᾽ το]. 26. 
᾿Ακαμαντίς ΙΝ τό. 
ἌΛκτια οΥ. ἀδρεγά, 155. 
᾿Αλέξανδρος ΙΝ 12, το, Ν' ΡάΑ551Π|, 

ΜΈ το 1 τ: 8. 
᾿Αλκίμαχος οΥ. ἀερετά. 77. 
᾿Αμφιάραος Ν᾽ τ6. 
᾿Αντιγόνα 111 ρα55111. 
᾿Αντίδωρος ΙΝ 3. 
᾿Αντίπατρος Ν] τ, 18, οἵ. ἀερετά. 

Ἴ7. 
᾿Αρδηττός ΟΥ̓. ἀερεγά. 40. 
ἔΑρειος πάγος Ν᾽ (ο]. 2, ςο]. 4. (ο]. 

28. 
᾿Αρεοπαγῖται ΟΥ̓. ἀδρεγά. 138. 
᾿Αριστογείτων 11 3, ΝῚ 30. 
᾿Αριστόμαχος Ν᾽ (οἱ. 6. 
᾿Αριστοφῶν ΪΝ 28, οΥ. ἀερεοτγά. 40. 
᾿Αρίστων 1 τ. 
ἁΑρμόδιος 11 3, ΝῚ 30. 
ἽἍΜρπαλος Ν' ρΑ55πΠΊ, οὕ. ἀεδρετζα, 

45. 
᾿Αρτεμίσιον οΥ. ἀερετά, 74. 
᾿Αρχεστρατίδης 11, οτ. ἀερετΓά. 46. 
Αὐτοκλῆς οΥ. ἀερεγά. 97. 

Βουφόνια οἵ. ἀερετά. 8:1. 

Γρύλλος οΥ. ἀερεζγά. τοι. 
Γλυκέρα οἵ. ἀερεΓά. ΤΩ. 

Δημάδης Ν' ςο]. 25, οΟΥ. ἀερετά, 76. 
Δημοκράτης 1] 2. 
Δημοσθένης Ν' Ρ4551Π|, οΥ. ἀερεγά, 

95: 134. 

Δημοτίων ἸΝ 531. 
Δικαιοκράτης [Π]1 τι. 
Διογνίδης ΙΝ 3. 
Διοπείθης ΙΝ 29, οΓ. ἀερεζγά. 194. 
Διώνη ΙΝ 24, 25. 
Διώξιππος Ϊ 5. 
Δρακοντίδης οἵ. ἀερεΓά. 236. 

᾿ἘἘλευσίνια οἵ. ἀερεΓά, 112. 
“Ἑλλανοδίκαι ΟΥ. ἀερεΓγά. τττ. 
᾿Ἐπικράτης ΙΝ 35. 
Ἐριχθόνιος οἵ. ἀερετγά. 170. 
Ἑρκεῖος Ζεύς οΥ. ἀερετζά. 94. 
Ἕρμαϊ οΥ. ἀξρεζά, τοβ. 
Εὔβουλος οΥ. ἀερετά, 48, 95. 
Εὔηνος ΟΥ. ἀερεγά. 58. 
Εὐθίας οΥ. ἀερεΓά. 172, τ76. 
Εὐθυκράτης ΙΝ 34. 
Εὐξένιππος ΔΨ ρα 551π|, οἵ. ἀθβρϑγά. 

6. 
Εὔφημος ἴἷ τῷ. 
Εὐφραῖος 1 6. 

Ἡράκλειον ΟΥ̓, ἀερογά. 114. 

Θαργήλια ΟΥ. ἀερεζά, 1523. 
Θεμιστοκλῆς ΝΙ 271. 
Θεόμνηστος 12. 
Θεότιμος ΙΝ τ. 
Θεόφιλος Ϊ 2ο. 

Ἱπποθοωντίς ΙΝ τό. 
Ἱππόνικος οἵ. ἀερεγά. 97. 
Ισοδαίτης ΟΥ̓. ἀεΡεΓά, 177. 

Καλλίας Ν᾽ ςο]. 20, οΥ. ἀερεγά. 97. 
Καλλίστρατος ΙΝ τ. 
Κεκροπίς οΥ. ἀερεσγά. 36. 
Κεστρῖνοι ΟΥ̓. ἀερΡεΓά. 188, 



ΙΝΌΘΕΧ ΝΟΜΙΝΥΝΜ 

Κνωσίων Ν᾽ 6“ο]. 13. 
Κολωνέται οΥ. ἀερεγά. 8. 
Κόνων Ν' (ο]. 56. 
Κρόνος οὐ. ἀερεγά, 252. 
Κτήσιος Ζεύς οΥ. ἀερετζά. 9. 
Κυδαντίδης οτ. ἀξρετγά. 158. 

Λαΐς οΥ. ἀδρογά. 13. 
Λεωσθένης ἵΝ τ, ΝῚ ρΡαδϑϊπι. 
Λυκοῦργος 1.5, 1Ν 12. 
Λύσανδρος ἵΝ 35. 
Λυσικλῆς 111] ο. 

Μαργίτης 117. 
Μετάνειρα ΟΥ ἀερετΓά. 13. 
Μηλόβιος οΥ. ἀερετά. 61. 
Μίδας 11 ραϑ5ὶπ|. 
Μιλτιάδης ΝῚ 37. 
Μνησίας 111 31. 
Μνησίθεος Ν᾽ (ΟἹ. 9. 

Νάννιον οΥὔΓ. ἀδρεγά. 141. 
Ναυσικλῆς ΙΝ 534. 
Νεμεάς ογ. ἀδερεσά. 142. 
Νικάνωρ Ν᾽ ςο]. τ8. 
Νίκων 111 8. 

Ξενοφῶν ΟΥ̓. ἀερεΓά. τοι. 

Οἰνηίς οΥ. ἀερεγά. 38. 
Ὄννειδος οἵ. ἀερετγά. 46. 
᾽Ολυμπιάς ΙΝ το. 20, 24: 25. 
᾽Ορέστης 1 1. 

Πάγκαλος 111 6. 
Πανδιονίς οἵ. ἀξρεγά. 170. 
Πανδίων ΟΥ. ἀξερεΓά. 170. 

Πανιώνιον οἵ. ἀδρετγά, 69. 
Πάραλοι ΟΥ̓. ἀερετά, 51, 
Πολύευκτος ΙΝ Ρ4551]Π|, 
Πολυκλῆς 11 το. 
Προκλῆς ΠῚ 6. 
Προνοία ΟΥ. ἀερετά. 671. 
Πυθαεύς οΥ. ἀξερεγά. 11, 

Σόλων 11] 22. 
Σωκράτης οΥ. ἀερεΓά. 55. 

Τάνταλος οΥ. ἀερεζγά, 172. 
Ταυροσθένης Ν᾽ (ςο]. 20. 
Τεῖσις ΙΝ 84. 
Τιμάνδρα οΥ. ἀερετά. τό5. 
Τιμόμαχος ΙΝ 1. 

᾿Ὑγίεια ΙΝ το. 

Φιλιππίδης ΠῚ Ρ4551Π|. 
Φίλιππος 111] 29, ΙΝ 20, 34, Ν' (οἱ. 

τό, ΝῚ ραβϑίπι, ΠῚ ἴγαρ. 11, ΟΥἁ 
ἀερεγά. 76. 

Φιλοκλῆς Ν 31. 
Φιλόξενος Ν' (ΟἹ. 8. 
Φιλοκράτης ἵΝ 29. 
Φίλων ΙΝ 1. 
Φορμίων οΥ. ἀερεγά. 134. 

Χάβριος ΟΥ. ἀΕρεΓά. 137. 
Χαιρέφιλος ΟΥ. ἀξρεΓά. 183. 
Χαλκεία οἵ. ἀξερεζγά. 90. 
Χάρης οΟΥ. ἀερεΓά. 40, 194. 
Χάριππος 1 Ρ4551Π|. 
Χολλίδης 1Π1 2. 

"Ὥκιμος ΟΥ. ἀερεγά. 13. 



ΟΧΕΘᾺΒΙ) 

ΟΙΆΑΘΒΙΟΑΙ, ΤΕΧΊΤΊΒ 

ΤῊδ ρῥυΐοθϑ σίνεη οὗ οορίθϑ οὴ οὐἰ παν ΡΆΡΘΥ 816 ἴον οορίθβ θοσηά 

ἴπ ᾿πὴρ οἰοῦ ; ἀποιὺ οορίθϑ πᾶν θ6 Πδᾶ ἴπ ρᾶρϑὺ οονϑῖβ δὺ θά. 1655 

ΡΕΙ νοϊυπη6 (15. 1655 ἴον ὑποβα ρυϊοθα ἔγομ 65. ἴῃ οἱ οὐ). 

ΑἸΙ νο]υμηθ5. ἃ΄Ὸ 150 ἡ 8816 ἰηἰου]θανθα νἱτ ἢ νυ προ -ῬΡΟΥ πα 

Ὀουμπά ἴῃ βἰοαΐ οοίῃ ; ρυῖοθ5 ἴῃ βα|ιδῦα Ὀγδοκοῖβ 

Οεἰοῦον 1910 

ΗΠΕΈΝΕΥ ἙᾺΟΥΝΌΝΣ 

ΟΧΕΟΒῸ ὈΝΙΝΕΒΒΙΤΥῪ ΡΒΕΘΘΒ 

ΓΟΝΌΟΝ, ἘΠΙΝΒΌΒΟΗ, ΝΕ ΥΟΚΚ, ΤΟΚΟΝΤΟ ΑΝῸ 

ΜΕΙΓΒΟΌΆΚΝΕ 



ατοοκ 
ΑΘϑοῆν 5, Α. ϑιρονιοκ. 885. θἃ, [18. 64.], ([πᾶϊα ραρον, 45. 68.) 

Απζοηϊηῖι5. 1. Η. μόρου. 85. [68. 68.}1. ([πάϊα ραρεσ, 45.) 

ΑΡο]]οπῖς5 ΗΕ οά 5. ΕΒ. Ο. ϑβαάτον. 88, [58. 64.]. (Π1πᾶϊα ραροσ, 45.) 

Αὐβίορῃδηθϑ. Ἐ ὙΥ. λει, Ὑ7, Μ. Θειραπτ. (Ἰπάϊα ρᾶρετ, 85. 68.) 
Ι, Αοἢ., Εα., ΝῸΡ., Κ΄ εβρ.. Ῥαχ, Ανεβ. 358. 6α. [75. 64.] ([πάᾶϊᾳ ῥβδρεσ, 

48. θα.) 
ΠῚ. [,γ5.. ΤΏ 6βμι,, ἤδη., Εοο],, ΡΙαΐ,, ἦγ, 85. θα. [75. 64,1 (1πάᾶϊᾳ Ράρεσ, 

45. θα.) 

ΒΌΘΟΙΙΟΙ (ὐὐᾶθοὶ. Ὁ. νον ΨΥ παμον τΖ- ΜΟΕΙ ΕΝ ΘΟΆΡΕ. 88. [15.] 
(Ἰπαϊὰ ΡάΡοὺυ, 45.) 

Πϑθοιηοϑίθηθς, 5. Η. Βυτοπει. 
Ι, Οταϊζομαβ [-ΧΙΧ. 45. 64. [85. 64.1] 11. 1. Οταξίοπο5 ΧΧ-ΧΧΥΙ. 

85. 64, [75. 64.}] Τοροῖπου οπ [παϊΐὰ ρϑρεὺ, 1925. 6α. 

Ἐν ρί 465. ΟἸΒΕΒΊ Μύυμππαυ. ([πᾶϊὰ ρᾶρεὺ, [-111, 125. 64, ; [-1|, 95. ; 
1Π, 45. 64.) 

Ι. Ογο., ΑἸΙο., Μεά., Ηοχδοὶ., ΗἸρΡ.. Απᾶν., Ηδο. 85. 64, [78. 68. 
ΤΙ. ΘΈΡΡΙ., το... Τοπ, Ττὸο.. Εἰ. ᾿Ἴ. 80. δὰ. [18. 6α. 

ΤΠ: Ηδεὶ.. Ῥῆοεη., Ὃν. Βαροῖ., ΤρΡΗ. Αὐυ]., ΒΗ. 385. θά. [75. 64,] 

ἨεΙΙθμϊοα ΟΧυτΠυ ΠΟ ἃ οὐπα ΤΒεοροιιρὶ οὲ Οταερρὶ ἔγαρταθπέϊβ. 
Β. Ρ. Οενξ}ειι, Α. 5. Ηυντ. 45. 6. 

Ἡεοετοαοῖιι5. Κ. Ηυσνε. (Τηα]8 Ῥᾶρεσ, 1925. 64.) 
Μοὶ]. 1 (ΒοοΚ5 1[-ΤἸ ). 45. 64. [105.1 Χο]. Π1Π (Βοοκϑβ Ν-Χ). 45. 64. [105.] 

ἨΟΙΏΘΙ, 85. ῬΕΙ͂ νοϊυτηθ. [85. θα. ῥεῖ νο]υπηβ.] 

ΠΠ84. (Νο]5.1 ἀπά 11.) Ὁ. Β. Μονμο, Τ΄ 7. Αὐμπεν. ([πᾶϊα ραρεσ, 78.) 
Οανβθου. (νοϊδ. ΠΠ ἀπ 1.) Τ. ῦ, Αὐπεν. ([πᾶϊα ράᾶρεσ, 68.) 

Ηγρθυάθϑ. Ε. 6. Κενυονκ. 35. 68. 
ΤΑΟΠΡΊΠΙΙ5. Α. Ο. Ῥμισκαῆῃρῃ. 955. δά. 

ῬΙ]αῖο. 1. Βυκκευ. ΜοἹβ. [-Π|, 65. βδοὴ [195. 68.}}] ([πᾶϊα ρᾶρδβσ, 78, 
680). Χ᾽οΙ]. ΙΝ. 75. [145.] ([πᾶϊὰ ρᾶρβὶ, 85. 64.) Χο]. ΥὟ. 85. [165.] 
ἀγα: ΡῬΆΡοὺ, 105. 64.) 

Ι, Ηύυΐῃ.. ΑΡοὶ].. Οτἰϊ., ΡΗῃ. : Οταὶ., Τῆῖΐ.. Θ0Ρῃ., Ῥο], 
ΠΕ, Ρη]., ΘΎΤΏΡ., 'Ρ̓Ρμάν. ; ΑΙαο. 1. ΤᾺ ΗΙἸΡρΡ.. Δ. 

ΤΠ]. ΤΗρ;, Ομ έτη. [ωἢ., Ι,γ85.:; Επέμά,, ῥιοῖ., γῖτος Μεη. ; ΗἸΡΡ. πᾶ. 
τηῖ.. ἴο, Μεποχ. 

ΙΝ. Οἷἱ., Ηερ., Τίτα., Οὐἰταθ. ΑἸδο ΒΘρΌΡΙΙο, βεραγδΐίεὶν, 65. [125.] ; οἢ 
απάγῖο νυ ηρ-Ράρου, 105. 6α. 

Ν. Ῥαιὶ 1. Μίμοβ, [ρὲ 1- ΠΠ; Ῥαχὺ 11. Τιερὲβ ΓΧ- Χ]]Ὶ, ἘΡ᾿ποιηΐδ8, 
Ερϊ᾿βίι]αθ. Ὀεβηϊοπ685, Θρυνα. 

ΕἸγβϑὲ δπα ΠΗ ἐδίγϑ!ορῖθϑ βαραυδίεὶῦ, ΡΑΡΘΣ σον ϑ 8, 25. Ἔ8 0}, 

ΓΠΕΘΟΡ τ δῦ ΟΠδιδοίθιεβ. Η. Ὅτειβ. 38. 6ᾶ. 
Γ Βιιογα!α 65. Η. ϑτυλει ον 5. ([πάᾶϊὰ ρδρεῖ, 85. 64.) 

Ι. ΒοΟΟΚΘΒ 1-4, 11. ΒοΟΚΞ5 ὅ- 8. 35. 64. εδςἢ. [75. 6. ε860}.1 

το όη: τορι Ε. Ο. Μακοῆαάντ. ἕο ο]β. [-11. ([πᾶϊὰ ρᾶρεσ, 125. 6.) 
ἰδίουτϊα αταεοα. 385. [75. 

1. ΓΑΡτὶ ϑοογαίίοὶ. 835. 68. [75. 64.] 
1Π. Απαθδβῖβ. 35. [75.] 
ΙΝ. Ογτορααᾶϊα. 35. 6α. [78. 6α.] 



Ι ΒΕΤΠΤῚ 
ΑΘΟΟΠΪ 5. Α. Ο. σπλπκ. 88. δᾶ. [65.] 

(δ 698 Ὑ, (ΟΙ ΓΤ Θηἶ8111. Β. 1. Α. υ Ροντεν. ([πᾶϊα ΡῬΔΡΘυύ, 75.) 

ΒεΙΙυτα δ] ]Π!Ἰοσ. 95. 64. [65.] Βα Ιατὰ Οἰν!]8. 85. [75.] 

(αἴ ]115. Ε. Επιι5. 25. 64. [55.] (τὰ ΤΙθυ]]ὰ5 ἀπᾶ Ῥτγορεγεϊαβ, οα 

[παᾶϊὰ Ρᾶρϑυῖ, 85. 64.) ἢ 

ΟἼΟΘΘΙΟ, ᾿ὐριβία]δβ. Ι,.. Ο. Ρυκπβεα. ([παᾶϊΐᾶ ρδροιῖ, 915.) 

Ι. ἘΡΡ. δὰ δι. 65. [195.] ; 11. δα Αἰί., Ῥδγβ1Ὶ (1-8), Ρδῖβ 11 (θ-16), 45. 6α. 
ΘΔ Οἢ [85. 64. 686}] ; 1. δᾶ Θ. Ε',, δα Μ. Βεαΐ., Εγάρτη. 35. [ὅ5. 6α.] 

ΟΥ̓ ΓΙΟΠΘ65. (Βοβο. Ατὰ. εἴς. Μ1|]1. εἴς, Ψευγῖπδθ, [πᾶϊὰ Ῥϑρϑυσ, 
185. 64.) 

50. Ἄτη., ἴ- ῬοΙΡ., ΟἸα., (αἱ... Μυτ., (861. Α. Ο. Οτάβε. 89. [78.] 
Ῥγο ΜΊοπο, (ἰδεβαγίδηδθ, ΡΒ] ρΡρῖοαθ. Α. Ὁ. τλπκ. 385. [75.] 
Ψευγίηδθ. Ὑ. ῬΕΤΈΆΒΟΝ. 45. [85.] 
Θυϊποῖ., Ηοδο. (ο., (δ6ο.. [,6ρ. Αρτ., ΗΔ0. ρειᾶπ6}}., ΕἸδοο., ΡΊ5.. 
πὴ ουδὲ. Δ. Ὁ. Οὐλπκ. 85. [] 

Ῥορὶ Ηβᾶ., 6 οιηο, Ηδν. Βδβρ., ϑεϑί., Ναῖ., Ργον. (οῃβ., Βδ]Ρ. 
ΥΥ. ῬΕΤΕΈΒΒΟΝ. [{π με ριεβ5.] 

ΤΙαπο.. Ποηῦ.. 50]1., Αὐτοῦ, ἔγαρτη. Α. (. Οὐκ. [{ἢ ἐμ ρῥγ655.] 

ἨΠοίουοα. Α. 5. ὑγτικινβ. ([πάϊὰ ρᾶρεῖ, 75. 64.) 

ΤΠ τπίονα. 55. [15.] 11. Βιυΐαβ, εἴς. 85. 64. [78. 6ἃ.} 

Ηοῖδοθ. Ἐ. Ὁ. γιοκηαμ. 85. [ὅ5. 64.] ([πᾶϊα ραρευ, 45. 64.) 

Ταογούϊιι5. Ο. ΒΑμευ. 35. [δὅ5. 64.] ([πᾶϊὰ ΡΔΡοΐ, 45.) 

Μαυῦα]. ν᾽. Μ. [ππρβαυ. 68. [195.] ([παϊὰ Ρϑρεϑσ, 75. 64.) 

ΝΕροϑβ. ΕΒ. Ο. ὙΥΙΝΒΊΕΡΤ. 925. [45. 6α.] 

ῬΡΘΙΘΙ115 ἀπᾶ ἐπὰν θ 8}. 5. 6. Ονεν. 358. [55. 64.] ([πάϊὰ ρᾶρεὺ, 45.) 

ῬΙ]αῦυζΐι5. Μ᾽. Μ. ΓΠινυβθαυ. ([πᾶϊα ραρϑῖ, 165.) 

Ι. ΑἸρῃ.---Μεῖο. 11. Μ|165---γαρτη. 65. βοὴ [185. 64. 68. }.] 

ῬιΟΡοΥ 5. 7. 5. ΡηπΜμΟμῈ. 835. [ὅ58. 64.] ([παΐὰ ραρεβῖ, 566 (δέ 5.) 

δἰδυ5. ((οταρ]εῖα οα [παᾶϊὰ ρᾶρϑῖ, 105. 64.) 

ΦΙΪν8 6. 7. 5. Ρηπισμομε. 35. 68. [65.] 

ΤΉΏΘΡδΙ5 πα ΔΟὨ1]]615. Η. ὙΥ. Θλππορ. 685. [195.] 

Τδοῖΐαβ, Ορεῖὰ ΜΊηοτα. Η. Ευπνεαυχ. 95. [48. 64. 

ΑἸ Δ8]65. Ο. Ὁ. ΕἸβηξπ. 68. [195.] ([παϊὰ ράᾶρϑυ, 75.) 
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